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abstract in het Nederlands
In deze verhandeling ben ik op zoek gegaan naar enige evidentie die aantoont dat de
combinatie van piano- en orgelstudie een voordeel vormt is in de vorming van een musicus.
Omdat ikzelf piano en orgel studeer en mezelf diezelfde onderzoeksvraag stelde, vond ik het
enorm interessant om hierover een verhandeling te schrijven.
Ik ben er ondertussen van overtuigd, dankzij een uitgebreid vooronderzoek uit en in traités,
handboeken en advies van mijn hoofdvakdocenten drs. Luc Ponet en Jan Vermeulen.
Mijn eigenlijke doelstelling is om jullie - de lezers - te overtuigen van de voordelen een
soortgelijke combinatie aan te gaan. Ik tracht met deze verhandeling genoeg goede
argumenten weer te geven dat het combineren van piano en orgel allesbehalve een slechte
keuze is.
Vaardigheden zoals luisteren, ‘ergonomische’ techniek en voordelen inzake vlotter
zichtlezen, meer polyfone kennis en ervaring, bredere repertoirekennis, zijn door die
combinatie allemaal logische gevolgen. Het is me ook zeker niet ontgaan dat in de barokke
stijlperiode muziek werd gecomponeerd voor ‘klavier’, wat een interessant gegeven is want
klaviermuziek is een enorm ruime benaming. Welk specifiek klavierinstrument de componist
voor ogen had werd zonder enige indicatie overgelaten aan de keuze van de uitvoerder.
Men ging er hoogstwaarschijnlijk van uit dat de uitvoerder zelf die keuze wilde maken,
omdat ook niet iedereen dezelfde instrumenten ter beschikking had.
Als men terugkijkt naar vroeger was het combineren van verschillende instrumenten lang
niet zo vreemd. Vele groten der aarde hebben het ons voorgedaan. De kunst van het
orgelspel, pianospel, klavecimbel, viool of een ander melodie-instrument was een alledaags
fenomeen. Denk maar terug aan J. S. Bach, J. Brahms, F. Mendelssohn Bartholdy, W. A.
Mozart en nog vele anderen.
Tegenwoordig is een brede kennis van vele verschillende dingen in onze maatschappij
minder voorkomend, dat is omdat er meer er meer gespecialiseerd wordt binnen de
ondertussen opgebouwde kennispiramide, we kunnen zelfs spreken van hyperspecialisatie.
Hieruit vloeiden tijdens het proces van het maken van deze verhandeling de volgende twee
deelvragen:
1. Welke verschillen zijn er op vlak van het toucher (op orgel en piano) bij het spelen
van muziek uit de romantiek?
2. Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten combineert
groter dan iemand die dat niet doet? Is het gebruik van een imaginaire
klankenwereld couranter bij musici die combineren?
Met behulp van een aantal interviews heb ik ervaringen en informatie van musici met reeds
grote naam en faam binnen de muziekwereld kunnen ontvangen en verwerken. Samen met
gerenommeerde leerboeken over het piano- en orgelspel staven die mijn redenering binnen
deze verhandeling.
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abstract in het Engels

Playing technique and orchestration
at the piano and the organ - common matter?
In this masterpaper I have been looking for evidence showing that combining studying the
piano and the organ at the same time offers any advantages in becoming a qualified
musician. Since I’m studying both the piano and the organ, I was asking myself the same
question along the way and it seemed extraordinarily interesting to write my masterpaper
about this.
In the meantime, after extensive pre-research in training-books and manuals, combined
with the good advice from my main instrument teachers drs. Luc Ponet and mr. Jan
Vermeulen, I am convinced of the benefits.
My actual goal is to convince also you - the readers - to go for a similar combination showing
enough good arguments to convince you that the combination of piano- and organstudies is
anything but a bad choice. Skills such as listening, ‘ergonomic’ technique and great benefits
- better sight reading, bigger and better polyphonic knowledge and experience, broad
knowledge of repertoire, … - are all logical consequences of persuing such combination.
Interesting to know is that the music in the baroque period was composed for ‘keyboard’,
which is really remarkable because ‘music for keyboard’ is a tremendously large
denomination.
What specific keyboard instrument the composer had in mind was left without any
indication, the performer was/is free to choose, probably because not everyone had the
same availability of instruments. If we look back in history, combining different instrument
was not that strange. Many great and famous musicians knew the art of playing organ,
piano, harpsichord, violin or another melody-instrument. This was considered as almost
commonplace. We should remind J.S. Bach, J. Brahms, F. Mendelssohn, W. A. Mozart and
many others. Nowadays, a broad knowledge of many different things in our society is less
common, because people specialize more often and tend to accumulate a pyramid of
knowledge and we can even speak about ‘hyper-specialization’.
During the process of making this paper, the following two questions have emerged:
1. What are the differences in ‘toucher’ on organ and piano when playing music
from the romantic period?
2. Is there an imaginary world of sounds in the mind of the person who studies or
masters both instruments, and is it bigger or better than someone who does not
study both instruments? Is the use of an “imaginary sound world” more often
used by musicians who combine?
Using interviews I was able to collect many experiences and a lot information from others,
musicians whom therefore already have been considered famou, but also from renowned
studybooks about piano and organ playing, that will rod my statements.
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inleiding
Deze verhandeling is een studie en hopelijk ook een motivatie om vele musici aan te sporen
om naast piano ook orgel te studeren of omgekeerd.
Ik heb onderzocht wat er essentieel is om die studie te combineren en wat de vruchten
ervan kunnen worden. Aan de hand van sterke voorbeelden en gerenommeerde (inter-)
nationale artiesten wil ik aantonen dat het een goede optie kan zijn.
Mijn onderzoeksvragen luiden daarom kort samengevat als volgt:
1. Welke meerwaarde brengt de dubbele ervaring op het gebied van het toucher, als
men ervan uit gaat dat er gespeeld wordt op de instrumenten die vandaag de dag
ter beschikking staan.
2. Is de imaginaire klankenwereld van iemand die de beide instrumenten speelt groter
dan iemand die dat niet doet? Of past vandaag nog slechts een kleine groep musici
deze praktijk toe?
Om beide vragen overzichtelijk te kunnen beantwoorden, beperk ik me in deze studie tot
onderzoek naar de impact van het toucher bij de klankvorming op respectievelijk piano en
orgel enerzijds, en het innerlijk voorstellingsvermogen van een imaginaire klankenwereld het orkestraal denken - anderzijds. De periode waarop dit onderzoek focust, bakenen we af
vanaf Johann Sebastian Bach tot César Franck.
Samen met een duidelijk doel- en vraagstelling bouw ik deze verhandeling op met een
uitgebreid vooronderzoek waarin ik de verschillende methodes bestudeer, alsook
belangrijke edities met zogenaamde etudes die nieuwe studenten orgel en piano de basisen geavanceerde technieken aanleren van het spel. Er is bij mijn weten nog geen
documentatie geschreven over de studie van beide instrumenten, dus in dit geval heb ik een
uitgebreide vergelijkende studie gemaakt.
Samen met dat vooronderzoek, interviews van ‘medeplichtigen’ en mijn eigen bevindingen
en ervaringen kom ik daarna tot de resultaten en de conclusies op metaniveau.
Omwille van de bijzondere didactische betekenis van deze probleemstelling, was het ook
voor mezelf heel leerrijk om dieper in te gaan op dit thema. Deze verhandeling dient lezers
en geïnteresseerden die slechts ofwel orgel ofwel piano spelen te overtuigen dat de
vaardigheden die specifiek bij de beide instrumenten horen ook perfect compatibel en
complementair kunnen zijn. Met andere woorden: “orgel spelen op een piano” en “piano
spelen op een orgel”? Wanneer doe je wat?
“Surfen is (niet) hetzelfde als snowboarden”…!
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1 Probleemstelling
1.1 Doelstelling
De doelstelling van deze verhandeling is om alle geïnteresseerde musici te overtuigen dat
het bespelen van twee instrumenten een goede keuze is. Ik ben er zelf van overtuigd dat de
keuze om piano en orgel te combineren alles behalve een slechte keuze is. Het is niet alleen
een verrijking in repertoire en in het algemeen als musicus, maar daarnaast verbreed je je
kennis op beide vlakken en wordt je attitude beïnvloed bij de aanpak en het bespelen van
de beide instrumenten.
Door om te gaan en door het bestuderen van de twee instrumenten creëer je als musicus
ook bepaalde vaardigheden. Handigheden zoals vlotter zichtlezen, meer polyfone kennis en
ervaring, bredere kennis van muziek (verschillende werken), voordelen bij het begeleiden
van ensembles, bredere algemene kennis van componisten en instrumentenbouw, het
orkestrerend denken en het zoeken naar orgelklanken op piano, een uitgebreider idee van
klanken, ….
Een organist kan zijn klanken stapelen en zelf specifieke timbres selecteren. Een pianist die
orgel speelt zal hier zelf moeten zoeken naar zijn eigen timbre op het instrument dat hij/zij
voor handen krijgt. Maar een pianist wel proberen klankbeelden van andere instrumenten
te suggereren, wat op orgel opvallender gebeurt en bij piano veel subtieler. Het vergt op
piano dan misschien wel meer subtiliteit dan op orgel.
Zoals in de eerste helft van de 20e eeuw, maar ook reeds in de barok, werd het combineren
van verschillende toetsinstrumenten als erg belangrijk beschouwd, zoals drs. Luc Ponet me
signaleerde. Een principe dat ook in het midden van de 20e eeuw nog werd aangemoedigd
door kann. Jozef Joris (°2 april 1923 - †28 november 2014), directeur-emeritus van het
Lemmensinstituut van 1962 tot 1988. Hiervan wil ik proberen te achterhalen wat hiervan de
redenen en de gevolgen waren.
In het laatste kwart van de 20e eeuw was het combineren van twee toetsinstrumenten veel
minder evident omdat er terug werd gestreefd naar een historisch correcte uitvoering. Ik
lees dit als een toepassing van de wet van actie en reactie. Dit blijkt overigens ook uit het
curriculum van het Lemmensinstituut in de jaren ’85 - ’00. Iedereen (ook organisten) mocht
piano volgen tot een bepaald niveau maar na het voltooien van hun opleiding orgel werd er
bewust gekozen voor het klavecimbel, aldus mr. Ponet.
Het verdiepen van stijlkennis werd op dat moment belangrijker beschouwd dan een
verbreding van de technische vaardigheden en faciliteiten. De Russische pianiste Xenia
Ovodova die ik persoonlijk goed ken, heeft zelfs nog van een dergelijk opleiding kunnen
genieten. Ze is zelfs nog jonger dan de doorsnee masterstudent.
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Ik moedig daarom iedereen aan om een soortgelijke combinatie aan te gaan. In deze
informatieve, onderzoekende verhandeling zal ik enkele technieken op orgel en piano
vergelijken die, voor wie beide instrumenten combineert, mogelijkheden kunnen bieden of
integendeel, moeilijker kunnen uitvallen dan voor wie specialiseert in één instrument. Ik zal
hiervoor enkel focussen op de 20e eeuw, omdat in deze eeuw zowel de piano- als orgelbouw
een geweldige vlucht namen. Een technische evolutie die ook een geweldige uitbreiding van
het speelvermogen bevorderde. Deze evolutie sluit de link met barokke en/of romantische
uitvoeringspraktijk helemaal niet uit maar binnen het kader van deze verhandeling maakte
ik deze begrenzing teneinde een duidelijk betoog te kunnen opbouwen.
Binnen het combineren ervaar ik ook voordelen in het imaginair orkestreren tijdens het
musiceren. De klankenwereld die bij mij werd opgebouwd en het proberen te reproduceren
van deze klanken zijn als combinatiestudent gemakkelijker verdedigbaar, wat niet wil
zeggen dat anderen dit niet kunnen. Zo wil ik voor iedereen een motivatie neerschrijven en
de lezer proberen te overtuigen dat mijn veronderstellingen verdedigbaar zijn.
Daarnaast zal ik trachten duidelijke, overtuigende vergelijkingen te schrijven over het
orkestrerend spelen en de ideeën die ik daarrond zelf heb ervaren, ook vanuit de muziek
zelf.
Het is een verrijking voor mijn musician-ship, maar ook ongetwijfeld voor anderen. Ik kan
het alleen maar toejuichen dat anderen geïnspireerd kunnen worden door het lezen van
deze verhandeling.
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1.2 Vraagstelling
Hieronder de volgende twee deelvragen waar deze verhandeling zal over gaan:
1. Welke verschillen zijn er op vlak van het toucher (op orgel en piano) bij het spelen
van muziek uit de romantiek?
2. Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten combineert
groter dan iemand die dat niet doet? Is het gebruik van een imaginaire
klankenwereld couranter bij musici die combineren?
Aansluitend bij de oorspronkelijke onderzoeksvragen, kan men volgende deelvragen
formuleren:
- wat zijn de gevolgen van de instrumentenkeuze voor de speeltechniek?
- hoe wordt mijn identiteit als organist of als pianist beïnvloed op technisch vlak, wanneer ik
beide instrumenten parallel op professioneel wil bespelen?
- zijn er restricties op technisch vlak in het orgelspel vergeleken met de techniciteit die op
piano nodig is?
- blijft het technisch aspect bij het orgelspel aan de oppervlakte t.o.v. het pianospel?
Word ik daardoor een beter musicus als ik beide instrumenten bespeel?
Deze opsomming van deelvragen impliceert vanzelfsprekend nog meerdere interessante
vragen, zoals:
- komt de velociteit van het pianospel van pas op een orgel?
- is het orkestrerend denken op orgel ook nodig aan de piano?
- hoe ga je om met dynamiek op beide instrumenten?
- drienotenbalksysteem versus tweenotenbalksysteem…?
- omgang met het toucher (aanslag/articulatie) en zwaarte/lichtheid van speelklavieren?
- het vinden van een passende registratie?
- welke evolutie heeft de instrumentenbouw gekend op de weergave van het repertoire?
- welke invloed heeft het repertoire op de instrumentenbouw?
- hoe probeer ik mijn pianoklank te kleuren zoals het registreren bij een orgel?
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• 2 specifieke deelvragen.
Ik baken mijn onderzoek duidelijk af. Mocht ik later een doctoraat kunnen (en mogen)
aangaan, kan ik uitgebreid op andere van de bovenstaande vragen ingaan. In dit onderzoek
leg ik de focus op twee specifieke deelvragen, één speeltechnische op twee leden van de
familie-instrumenten en één globale artistieke vraagstelling:
1) Welke verschillen zijn er op vlak van het toucher (op orgel en piano) tijdens
het musiceren op instrumenten die tegenwoordig beschikbaar zijn? Zorgt die
keuze van het instrumentarium binnen het toucher voor verschillen of
restricties na deze vergelijkende, artistieke studie?
2) Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten speelt
groter dan iemand die dat niet doet? Hebben pianisten/organisten meer
imaginaire mogelijkheden / klankkleuren door de combinatie? Proberen ze
vaker dan andere musici hun instrumenten als een ‘orkest’ te laten klinken?
Het is evident dat deze studie vertrekt vanuit het nu, met de instrumenten - zowel piano als
orgel - zoals we ze nu kennen, inclusief alle historische verworvenheden. De diverse soorten
orgels en piano’s die er toen waren en nu nog steeds zijn, vormen voor mij een handige
methode om ook uit mijn eigen ervaringen te spreken. Voor wat betreft mijn deelvraag
i.v.m. de klankenwereld wens ik vooral te steunen op voorbeelden die ik zelf heb kunnen
ervaren/spelen, waarover ook in de instrumentenlessen werd gesproken en nagedacht.
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•

hypothese:

Het hanteren van typische, karakteristieke registraties op een orgel met verschillende
niveaus (= verschillende klavieren) proberen te herproduceren aan het klavier van een piano
benader je als je de instrumenten combineert naar mijn gevoel op een andere manier dan
iemand die enkel de piano kent. Als organist op piano probeer je je instrument te
orkestreren, zoals je moet doen met de registraties op een orgel. Het leren nabootsen van
verschillende timbres van het orgel op de piano is iets waar organisten langer bij zullen
stilstaan.
Als pianist op orgel heb je dan weer het voordeel van de uitgebreide velociteit, de
virtuositeit die is opgebouwd doorheen de jaren van studies spelen, gaande van C. Czerny,
Ch.-L. Hanon, Fr. Burgmüller tot Fr. Chopin en Fr. Liszt, maar ook door het spelen van muziek
uit andere stijlperiodes. Omgekeerd kun je dan weer voordelen halen uit de
articulatietechnieken die bij het orgelspel van toepassing zijn. Leren nadenken over legato
versus staccato/portato/… is iets wat ik heb geleerd in mijn vele contacturen bij mijn
docenten.
Het toucher en hoe dit wordt beïnvloed door mijn dubbele opleiding is een aspect dat ik
graag wil bespreken in deze verhandeling. Daarnaast het orkestraal / imaginaire denken dat
in bijna elke vorm van muziek terugkomt en je als uitvoerder versterkend voor een
uitvoering kan gebruiken. Uit suggesties van mijn docenten en eigen doorgronde ervaringen
en opgebouwde kennis wil ik graag deze topics bespreken en onderzoeken.

1.3 Relevantie van de probleemstelling
Als men terugkijkt naar vroeger kunnen we stellen dat het combineren van verschillende
instrumenten geen nieuwigheid is. Denk maar aan de bekendste componisten/uitvoerders
uit het verleden, bv. J. S. Bach, J. Brahms, F. Mendelssohn Bartholdy, W.A. Mozart, …. Naast
piano spelen, beheersten deze mensen ook de kunst van het orgelspel, klavecimbel of viool,
en zelfs nog zoveel meer. Tegenwoordig wordt er meer en meer gespecialiseerd binnen de
ondertussen opgebouwde kennispiramide, we kunnen zelfs spreken van hyperspecialisatie.
Vroeger had iedereen een bredere kennis t.o.v. de nu wereldwijde specialisatie.
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) speelde zelfs naast klavecimbel ook basso continuo
op orgel met pedaal en zong mee, daarnaast was hij ook nog eens een van de meest
productieve componisten uit de barokperiode, wat vandaag de dag alleen de allerbesten
hem kunnen nadoen.
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J. S. Bach en D. Buxtehude hebben hun orgelspel aangeleerd door eerst op een clavichord1
te leren spelen, de ultieme leerschool. Zelf heb ik het ook eens geprobeerd. Het is een echte
confrontatie. Niet iedereen beschikte over calcanten2 en er was nog geen elektriciteit. Dus
in zekere zin moesten ze toen wel naast orgel een ander klavierinstrument bespelen, wilden
studeren/uitvoeren.
Deze feiten brengen met zich mee dat men vroeger niet altijd op de geschikte instrumenten
kon uitvoeren. Wat me dan ook opvalt is dat er vroeger ‘klaviermuziek’ werd gecomponeerd
(dit feit werd bevestigd door mijn orgeldocent drs. Luc Ponet), wat er voor zorgde dat je kon
kiezen op welk instrument je het kon uitvoeren. Op deze manier moest men dus vaak
gebruikelijk klankbeelden insinueren naar mate de beschikbaarheid van het
instrumentarium.
Er is een voorbeeld van Johann Sebastian Bach die een bepaald werk verschillende keren
arrangeerde voor telkens een andere bezetting, namelijk zijn vioolconcerti en partita’s voor
viool. Maar ook bij zijn werk ‘Kunst der Fugue (BWV 1080)’, waar Bach het aan ons overlaat
om de bezetting zelf te kiezen doorheen bijna het volledige werk. Slechts enkele delen
beschikken over een gevraagde, specifieke instrumentatie van de componist zelf.
De onderstaande beknopte lijst met de bekendste voorbeelden van componisten/musici die
orgel én piano op een hoog niveau konden spelen is zeker niet over het hoofd te zien. Uit
tertiaire bronnen zoals verschillende encyclopedia blijkt dat volgende musici uit het
verleden hier meesters in waren:
Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Jan Pieterszoon Sweelinck (speelden naast orgel
ook klavecimbel, omdat de moderne piano natuurlijk nog niet bestond),
Johannes Brahms, Marcel Dupré, Maurice Duruflé, César Franck, Paul Hindemith,
Sigfrit Karg-Elert, Jacques-Nicolaas Lemmens, Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy,
Olivier Messiaen, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger, Camille Saint-Saëns, Edgard Tinel,
Ludwig van Beethoven, … (speelden naast orgel ook piano of omgekeerd).
Deze korte lijst bevat musici waar ik en vele anderen naar opkijken. Het bevat personen van
eigen bodem maar er zijn ongetwijfeld ook voorbeelden uit andere landen/werelddelen.
Anderzijds stel ik vast dat in de hedendaagse speelpraktijk nog weinig topuitvoerders de
twee instrumenten blijken te spelen. Het lijkt wel of we allen zijn meegestapt in een
wereldwijde specialisering en dat de integrale kunstenaar, die een breed palet aan
instrumenten bespeelt, niet meer van deze tijd is. Kan je die positie van multiinstrumentalist vandaag nog nastreven?

1

clavichord / klavechord: de uitvoerder creëert klank die afhangt van de sterkte waarmee
men de toets indrukt. Dit vereist ultieme controle en bewuste intensiteit over en bij elke
vinger.
2
calcant: dit element zorgt ervoor dat de windvoorziening van een orgel constant bleef, als
men tenminste de blaasbalgen niet handmatig bedienden. Tegenwoordig gebeurt dit
natuurlijk allemaal elektrisch.
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Vanaf 1850 werd de Franse orgelwereld enorm beïnvloed door onder meer Jacques-Nicolas
Lemmens. Hij was een jonge Belg die na zijn studies aan het Brusselse conservatorium naar
Parijs trok. In België was Lemmens bekend als pianist en organist. Samen met namen zoals
Gabriel Fauré, Alexandre Guilmant, Camille Saint-Saëns en Edgar Tinel behoorde hij tot de
musici die evenveel piano- als orgelrecitals gaven (Ochse, 1994, p. 182). Zijn manier van
spelen viel meteen in de smaak in Parijs en werd opgemerkt. Van zijn legatospel werd
gezegd dat het een enorme pure, elegante, klare en expressieve kwaliteit had. Lemmens
maakte dit mogelijk door middel van een techniek die hij zeer goed beheerste, nl. de
vingersubstitutie (Ochse, 1994, p. 48). Zelfs de Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll was onder
de indruk van zijn spel.
Het is ook bekend dat Louis-James-Alfred Lefébure-Wély - een tijdgenoot en welgekende
organist - preludes van Frédéric Chopin prachtig kon vertolken op het romantische orgel
(Ochse, 1994, p. 47).
De Parijse organisten rond die periode kenden elkaar zonder twijfel. Zo heeft Lemmens met
Franck, Fauré, Lefébure-Wély, Saint-Saëns, Tinel en Widor contact gehad en hadden ze zelfs
goede vriendschappelijke banden.
De methode die Lemmens gebruikte om te doceren werd beschreven in “Nouveau journal
d’orgue: à l’usage des organistes du culte catholique” (Vanderauwera, 1851), opgedeeld in
twee delen: een deel met en een deel zonder pedaal. Ook dit boek viel in de smaak in Parijs.
Het bevat belangrijke goede oefeningen voor onder meer de legato-techniek en alle
verschillende technieken worden aangeleerd via korte composities van Lemmens zelf.
Twintig jaar later werd deze traité zelfs vertaald naar het Engels voor gebruik in het
Verenigd Koninkrijk (Ochse, 1994, p. 180).
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Ook in het werk van Sandra Soderlund (Soderlund, 1982, p. 162) wordt Lemmens geprezen
om zijn legatospel. De stomme vingerzetting, beter gekend als de vingersubstitutie op
dezelfde toets is overduidelijk een handelsmerk van hem. Zo geeft ze in haar boek ook weer
hoe een toonladder in tertsen in een perfecte legato kan worden uitgevoerd.
Illustratie (Soderlund, 1982, p. 162):

Oefening met vingerzettingen voor het bekomen van een absolute legato in toonladders
bestaande uit alleen maar tertsen in beide handen, gebruik makend van vingersubstitutie.
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Toch zijn er nog steeds sprekende voorbeelden waaraan ik me graag spiegel. Bekende
musici zoals Glenn Gould, Gustav Leonhardt en Jos van Immerseel waagden zich aan de
combinatie van beide instrumenten. De dag van vandaag zijn we in België allemaal bekend
met bijvoorbeeld Jos Van Immerseel, een musicus die orgel, piano en klavecimbel op het
podium heerlijk laat zingen. Hij trad jarenlang op met een programma uitsluitend met
muziek van Bach, die hij dan binnen één concert op drie verschillende klavierinstrumenten
(orgel, klavecimbel en moderne piano) uitvoerde, met de nodige technieken en speelwijzen
per instrument. De vlag van het project was “Bach driedimensioneel”.
In mijn persoonlijk curriculum brengt dit voor mij alleen maar voordelen. Het is weliswaar
niet zo makkelijk omdat een goed orgel niet steeds beschikbaar is, maar het blijft de moeite
waard.
Ik waardeer de bredere opleiding die ik mag ontvangen op het LUCA School of Arts, campus
Lemmensinstituut. Een student orgel is bijvoorbeeld niet verplicht het vak kamermuziek te
volgen. In mijn geval heb ik bewust kamermuziek georganiseerd met mezelf als organist,
samen met een pianist, of omgekeerd. Dat is iets wat nooit had plaatsgevonden, mocht ik
enkel orgel als studierichting gekozen hebben. Ik heb kamermuziek altijd als ‘verplicht’
onderdeel opgenomen in de pianorichting.
Daarnaast is het al dan niet verplicht volgen van vakken zoals improvisatie, basso continuo,
extra praktische harmonie en contrapunt een surplus voor elke musicus. Ik was altijd
gelukkig dat ik me voor deze ondersteuningsvakken kon inschrijven, net omdat ik ook orgel
volgde. Want binnen het curriculum van piano verdwijnen vele van die vakken naarmate je
verder studeert. Op deze manier kan ik zelf sturing geven aan mijn persoonlijk leertraject.
Dat kan op de Lemmensberg en dat waardeer ik bijzonder.
Uit mijn beperkte ervaring heb ik meteen heel wat hypotheses opgebouwd. Het principe
van bijvoorbeeld de terrassen-dynamiek op een orgel. Dit principe reproduceren aan het
klavier van een piano benader je naar mijn gevoel op een andere manier dan iemand die
enkel de piano kent. Als organist op piano probeer je je instrument te orkestreren, zoals je
moet doen met de registraties op een orgel.
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Begin dit schooljaar studeerde ik het werk ‘Prelude, Aria en Finale’ van César Franck in. Een
compositie uit 1887. Jan Vermeulen vroeg me bij sommige passages hoe ik dat op het orgel
zou spelen, hij weet uiteraard wat allemaal mogelijk is op een orgel. Het is een interessante
versmelting van ideeën die de componist als organist en pianist wilde samenbrengen. Bij de
expressieve tekst “non troppo dolce” dachten we allebei, komende van een stille, rustige
passage, aan een iets scheller, nasaal register op het orgel. Bij een andere plaats in het werk
die ik later in mijn verhandeling zal preciseren, dachten we bij staccato-noten in de
linkerhand - die als begeleiding/harmonisch fundament fungeren - dan weer aan de celli, die
in het orkest pizzicato spelen. Verschillende timbres van het orgel leren nabootsen op de
piano is iets waar organisten net iets langer zullen bij stilstaan dan pianisten. Als pianist op
orgel heb je dan weer het voordeel van de uitgebreide velociteit, de virtuositeit die is
opgebouwd doorheen de jaren van studies spelen, gaande van C. Czerny, Ch.-L. Hanon, Fr.
Burgmüller tot Fr. Chopin en Fr. Liszt, zoals reeds eerder vermeld. Als goede bruikbare
voorbeelden zal ik op mijn eindexamen orgel werken van Max Reger en Franz Liszt
uitvoeren, beiden ook pianisten. Enkele fragmenten zal ik in deze verhandeling bespreken,
want ze versterken mijn hypothese. Toen ik door de gangen van onze school liep heb ik hier
en daar enkele orgeldocenten maar ook -studenten kort bevraagd hierover.
Het analyseren van pianoliteratuur en het proberen om deze muziek te registreren als op
een orgel of in een orkest, zoals dat ook bij sommige symfonieën reeds is gebeurd
(bijvoorbeeld de negende symfonie van Ludwig van Beethoven) is een deel van dit
onderzoek.
Musici die nog twijfelen over een keuze wil ik motiveren de combinatie te overwegen. Ik sta
ook helemaal open om mijn ervaringen, kennis en scriptie te delen en uit te wisselen met de
onderzoeksgroep. Het oprichten en het ondersteunen van klavier(isten)klassen, geniet mijn
volle aandacht. Zo ook het ontwikkelen van concertprogramma’s waarin beide
instrumenten aan bod komen zoals Jos Van Immerseel dat deed.
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2 State of the Art
2.1 Publicaties over het thema
Ik vond geen publicaties die de voor- en nadelen van het combineren van beide
instrumenten behandelen. Er zijn verschillende publicaties over mijn onderwerp die echter
nuttig bleken voor mijn onderzoek. Vooral werken over techniek kunnen me helpen bij mijn
analyse, maar zijn niet sufficiënt inzake de combinatie-aspecten.
Techniek staat uitgelegd in vele boeken uit verschillende stijlperioden, telkens met
bijhorende oefeningen. Standaardwerken zijn bijvoorbeeld:
- een voorbeeld voor de moderne piano:
• Hanon, Ch.-L. (1900). The Virtuoso Pianist. New York: G. Schirmer
- voorbeelden voor alle piano’s van hun evolutie:
• Jaeken, R. (1990). Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van
Mozart tot Varró (ca. 1770 - ca. 1930). Brussel: Koninklijke academie voor
wetenschappen, letteren en schone kunsten van België
• Kloppenburg, W. Chr. M. (1996). De ontwikkelingsgang van de pianomethoden.
Brussel: Uitgeverij Het Spectrum
- voorbeeld van een handboek met de meest complete uitleg en oefeningen voor orgelspel
van alle stijlperiodes:
• Peeters, Fl. (1959). Ars Organi. Brussel: Schott Frères
- bespreking van César Franck’s composities:
• Monnikendam, M. (1966). César Franck. Haarlem: J. H. Gottmer
Bovenstaande boeken bevatten zo goed als alle elementen die nodig zijn om een perfecte
techniek te bekomen, ze zijn volledig en hebben sinds hun publicatie heel veel succes. De
trilogie van Fl. Peeters (Ars Organi I, II, III) is volgens drs. Luc Ponet en ongetwijfeld vele
andere organisten - en bij uitstek in de Verenigde Staten - de meest complete en didactische
methode voor het aanleren van het orgelspel. Deze methode is geschreven in een periode
waarin de piano erg populair was en organisten ook vaker pianisten waren. Het kan dus ook
gebruikt worden voor het bekomen van een goede pianotechniek.
Het is me niet bekend dat over het combineren van de twee instrumenten al onderzoek is
gedaan.
Het boek van Marius Monnikendam vertelt veel over het begrijpen van de muziek van César
Franck. Er wordt onder andere in aangetoond dat zijn pianomuziek enorm werd beïnvloed
door zijn organistenpraktijk.
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2.2 Soortgelijk onderzoek
Voor het thema van mijn onderzoek zijn reeds voor piano en orgel apart traités geschreven
over hoe technische problemen moeten worden aangepakt. Er zijn mij echter geen
publicaties bekend over de voor- en nadelen die je hebt als je de beide instrumenten
bespeelt.
Een heel goed voorbeeld en handboek voor organisten zijn de drie delen van Ars Organi,
geschreven/gecomponeerd door Flor Peeters waarin stap voor stap oefeningen staan met
begeleidende tekst en vele literatuurvoorbeelden voor het bekomen van een zeer
kwalitatieve orgeltechniek, met oog voor muzikaliteit. Mijn hoofdvakdocent orgel drs. Luc
Ponet bevestigt deze keuze.
•

Peeters, Fl. (1959). Ars Organi I, II, III. Brussel: Schott Frères

Daarnaast zijn de onmisbare traités als pianist te vinden in deze literatuur, waaronder het
eerste boek in de opsomming ook door mijn hoofdvakdocent Jan Vermeulen piano
gekozen/goedgekeurd is:
•
•

•

Hanon, Ch.-L. (1900). The Virtuoso Pianist. New York: G. Schirmer
Jaeken, R. (1990). Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van
Mozart tot Varró (ca. 1770 - ca. 1930). Brussel: Koninklijke academie voor
wetenschappen, letteren en schone kunsten van België
Kloppenburg, W. Chr. M. (1996). De ontwikkelingsgang van de pianomethoden.
Brussel: Uitgeverij Het Spectrum

Interessante lectuur die rechtstreeks over orkestrerend denken en het imaginaire vermogen
gaat, heb ik niet meteen gevonden, maar wel deze nuttige literatuur/informatie:
•
•
•
•

Hatten, R. S., (2004). Interpreting Musical Gestures, Topics and Tropes: Mozart,
Beethoven, Schubert. Indiana: Indiana University Press
Christiaens, J. (2015). Ravel ontrafeld. Leuven: Lipsius
CD: Ravel, M. (2005). Ravel Orchestrations, DeFilharmonie & Royal Flemish
Philharmonic o.l.v. Daniele Callegari. Talent Records, EAN: 5413969929957
online videoclip: “Ravel : “Gaspard de la nuit” orchestrated **MUST HEAR**”. Online
video
clip.
You
Tube.
Geraadpleegd
op
11
november
2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=g3fUghOheNk>
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3 Methoden
3.1 Vooronderzoek
Mijn vooronderzoek is opgebouwd uit onderzoek van leerboeken aangaande het piano- en
orgelspel. Verder vond ik een staving van mijn veronderstellingen aan de hand van het
curriculum van het Lemmensinstituut, onderzoek naar uitvoerders die een grote invloed
hebben en/of hebben gehad binnen dit onderwerp en meningen en ervaringen van en door
docenten.
3.1.1 Aanpak van het vooronderzoek
Te hanteren methode:
Mijn vooronderzoek start bij informatie van boeken/traités van bekende componisten en/of
muziekpedagogen die ook vooral actief zijn/waren als pianist en/of organist. Naast die
theoretische informatie uit boeken zal ik mijn eigen ervaringen van verschillende technieken
en klankidiomen op de twee instrumenten uitleggen en verdedigen. Hierbij kan ik rekenen
op de hulp van mijn docenten dhr. Jan Vermeulen (piano) en drs. Luc Ponet (orgel).
Daarnaast hield ik een logboek bij met alle ingevingen die me tijdens het studeren en het
creëren van deze verhandeling te binnen sprongen, gaande van speeltechnieken tot
schriftelijke ideeën, tips van (co-)promotors en academische begeleiders en andere
aanpassingen.
Naast de theoretische informatie zal ik ook op zoek gaan naar de interesses van bekende of
minder bekende musici die orgel of piano spe(e)l(d)en. Uit bronnen zoals oude interviews
zal ik informatie extraheren over mensen als Vladimir Horowitz, Olivier Latry, Thierry
Escaich, …, allen grote persoonlijkheden in de muziekwereld.
Mijn eigen bevindingen zullen ook een rol spelen, want de gebruikelijke technieken heb ik
als student in mijn finaliserende mastergraad toch al behoorlijk onder de knie.
3.1.2 Cultuurhistorische situering van het thema
Hieronder mijn twee specifieke deelvragen rondom bepaalde speeltechnieken en
klankideeën op orgel en piano:
1) Welke verschillende zijn er op vlak van het toucher op orgel en piano tijdens
het musiceren op instrumenten die tegenwoordig beschikbaar zijn? Zorgt die
keuze van het instrumentarium binnen het toucher voor verschillen of
restricties na deze vergelijkende, artistieke studie?
2) Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten speelt
groter dan iemand die dat niet doet? Hebben pianisten/organisten meer
imaginaire mogelijkheden / klankkleuren door de combinatie? Proberen ze
vaker dan andere hun instrumenten als een ‘orkest’ te laten klinken?

25

§

Voorbeelden van pianisten/organisten:

Johannes Brahms, Marcel Dupré, Maurice Duruflé, César Franck, Anton Heiller,
Paul Hindemith, Sigrid Karg-Elert, Wilhelm Kempff, Jacques-Nicolas Lemmens,
Gustav Leonhardt (ook claviorganist), Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy,
Olivier Messiaen, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger, Camille Saint-Saëns, Edgard Tinel,
Ludwig van Beethoven
gebruikte tertiaire bronnen:
‘Encyclopedia Universalis’, encyclopedieën ‘Larousse’, ‘D. M. Greene’s Biographical
Encyclopedia of Composers’, ‘Nieuwe Geïllustreerde Lekturama Encyclopedie’, ….
§

Voorbeelden van barokke klavecinisten/organisten:

Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Jan Pieterszoon Sweelinck,…
In de barok is het opvallend hoeveel organisten er ook nog een ander (klavier)instrument
bespeelden. Als we even afwijken kunnen we eens stilstaan en denken aan Leonardo da
Vinci en ons afvragen of vandaag de dag dergelijke genieën nog bestaan, een tweede
Mozart of Einstein?
Het idee van da Vinci’s ‘uomo universalis’ leeft nog verder in de barok. Die holistische
levenswijze zijn we vandaag verloren door de (hyper)specialisatie. Het valt me verder op dat
we bij de bovenstaande opsomming van musici vaak terechtkomen in de barokperiode…
Zo kunnen we stellen dat Bach naast klavecinist ook organist was, dit heb ik ook kunnen
bevestigd zien in een biografie (Forkel, 1923), alsook andere feiten in deze alinea.
Als je als musicus bijzondere talenten bezat, dan was de kans groot dat je mocht gaan
werken voor een kerkelijke of adellijke instantie. Bach was verantwoordelijke voor de
muziek tijdens liturgische diensten, dus is het normaal dat je als cantor, dirigent en organist
veel van instrumenten afweet en er vele kon bespelen.
In de kerk zelf stond het orgel maar daarnaast moest hij ook af en toe voor de adel spelen
buiten de kerk, waar dan weer het klavecimbel stond. Daarnaast werd de muziek ook
gecomponeerd voor ‘klavier’ (dat zeggen vele partituurvoorbeelden) waardoor we kunnen
veronderstellen dat men musiceerde op het instrument dat beschikbaar was.
Nog een reden kan ongetwijfeld zijn dat het klavecimbel reeds aanwezig was in vele
huiskamers van de rijkere families en/of adelijke entourages. De barokke muziekperiode
brengt daarnaast met zich mee dat de vormen die gebruikelijk waren zich enorm sterk
ontwikkelden. Nog een andere reden die ik reeds aankaartte, is de beschikbaarheid van
elektriciteit/kalkanten. Het orgel is van primordiaal belang geweest voor de ontwikkeling
van muzikale vormen als preludes, fuga’s, fantasia’s en koraalbewerkingen. De barok is
daardoor zonder twijfel de grootste bloeiperiode voor de orgelkunst geweest (Lekturama
Encyclopedia, 1981).
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Hieronder een citaat van Martin Fuhrmann over het klavechord (gevonden in het boek van
K. Snijder over D. Buxtehude):
“the first grammar of all keyboard players, and if the understand it well, they can
not only play the above-mentioned six instruments [organ, positive, regal,
harpsichord, clavicytherium, spinet], but they can also learn other instruments
ten times sooner and play them better than one who is inexperienced at the
keyboard.” (Snijder, 1987, p. 230)
Opnieuw worden hier alle klavierinstrumenten onder een en dezelfde noemer vermeld én
wordt er gezegd dat we eigenlijk beter instrumentalisten/musici zijn als gespecialiseerde
klavierspeler, maar naar mijn mening vind ik dat te kort door de bocht.
Het gebruik van basso continuo is volgens mijn intuïtie ook een aanleiding geweest tot het
bespelen van meerdere instrumenten. Bach speelde clavechord, orgel, klavecimbel, luit,
theorbe, viola d’amore en viola da gamba, barokharp / arpa doppia, …. (Lekturama
Encyclopedia, 1981)
Toch geen toeval dat het alleen akkoordische instrumenten zijn? Ik geef ook toe dat hij
blokfluit kon bespelen. Nee, hij kon niet alle instrumenten bespelen.
Naast het voorbeeld van het orgel en andere klavierinstrumenten gebeurde hetzelfde met
de contrabas en cello. Omdat de partij van de basso continuo op de cello en contrabas kan
worden gespeeld, kunnen we niet ontkennen dat men ook van instrument wisselde
(Süskind, 1992).
Glenn Gould, ook een grote liefhebber van barokmuziek en ondermeer bekend door zijn
extraverte tempokeuzes bij muziek van J.S. Bach heeft zich ook aan het orgel gewaagd. Hij
heeft Bach’s (on)volledige ‘Kunst der Fugue’ opgenomen (Bach, Kunst der Fugue, Glenn
Gould, Sony, SK 87749). De pianisten vinden deze opnames van even hoog niveau als zijn
pianistieke opnames.
Al brengt dit bij musici die enkel orgel spelen heel wat discussie mee. Vooral musici die veel
bezig zijn met historisch onderzoek vinden het een stijlbreuk. Zij streven immers vooral naar
historisch correcte uitvoeringen en musici die dit niet doen laten zich te vaak beïnvloeden
door de eigentijdse manier van interpreteren. Een citaat dat ik terugvond tussen andere
media luidt als volgt:
“Studeer Bach, daar zul je alles in terugvinden”.
Deze woorden kwamen van Johannes Brahms.
Volgens Jan Caeyers (Caeyers, 2009, p. 243) zijn ook vele symfonieën van L. van Beethoven
‘orgelminded’, ik wenste hem hierover eens te spreken om dit te verduidelijken, maar dat is
jammer genoeg niet gelukt. Ik lees daarom de biografie van Beethoven die mr. Caeyers
heeft gepubliceerd. Beethoven speelde al van jongs af met veel plezier orgel tijdens
misvieringen.
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3.1.3 De ervaring van anderen
Een uniekere combinatie, die ook interessant is voor dit onderwerp is het combineren van
klavecimbel en orgel met daarbovenop het claviorganum. Bart Naessens is gepassioneerd
door dit dubbelinstrument en bestudeert dit instrument in zijn doctoraatsproefschrift. Hij
beweert dat dit instrument enorm gefloreerd zou hebben in de barokke periode, wat
verbazingwekkend is gezien het instrument tegenwoordig niet zo gekend is. Bart Naessens
vertelde me vorig academiejaar (april 2015) dat het claviorganum misschien niet meteen
het meest gebruikte instrument door J.S. Bach maar wel door bijvoorbeeld Georg Friedrich
Händel. Na mijn vooronderzoek grijp ik ook de kans om dhr. Bart Naessens te interviewen.
Het is te vergelijken met het dubbelinstrument dat Franz Liszt liet bouwen (een vleugelpiano
met een harmonium, of omgekeerd), de stroh-violen/trompetviolen, …. Niet te verwarren
met het bespelen van twee verschillende instrumenten. Wat me pas na wat tijd opviel is dat
het orgelwerk ‘Ad Nos, Ad Salutarem Undam (S. 259) van Franz Liszt in zijn eerste editie
voor orgel òf pedaalpiano is geschreven (Liszt, 1852). Dit wil dus zeggen dat Liszt deze twee
instrumenten speeltechnisch op hetzelfde niveau plaatste.
3.1.3.1 Suggesties uit publicaties
De ene traité is completer dan de andere. De keuze hiervan moet verdedigbaar zijn, maar
sommige boeken hebben al een mooiere reputatie dan anderen. Het is ook interessant om
te onderzoeken of er invloeden van een bepaalde speeltechnieken zijn op het orgel of op de
piano. Hier enkele bondige samenvattingen en persoonlijk bevindingen uit verschillende
handboeken over piano- en orgelspel, meer bepaald de technische oefeningen en
benadering van het instrument.
orgeltraités:
Flor Peeters’ Ars Organi delen 1, 2, en 3 focussen zeer didactisch op het gaandeweg
evolueren van de student. Persoonlijk vind ik dit een hele goede leermethode omwille van
zijn graduele moeilijkheidsopbouw en de implementatie van tal van diverse composities die
aanvullend muzikaal materiaal zijn binnen zijn methodiek. Ook de toonladders voor het
pedaal worden helemaal behandeld met alle nodige voetzettingen erbij en nadien wordt
verwezen naar moeilijk fragmenten in belangrijke bekende orgelliteratuur. Flor Peeters
staat er dan ook voor bekend bij de toporganisten binnen de orgelgeschiedenis te behoren.
In zijn hele leven gaf hij duizenden concerten. De handleiding is een echte must have.
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o bevindingen orgelmethodes:
Wat ik interessant vond tijdens dit onderzoek is dat er bij alle orgelstukken bijna altijd een
registratie staat genoteerd.
Registraties uit de Franse en Duitse barok staan ook per orgeltype helemaal uitgelegd. Dan
wordt het oefenboek meer een informatief boek, wat wel een extra diepgang geeft.
In de 20e eeuw wordt er volgens Marcel Dupré (Dupré, 1927) in de praktiserende
orgelwereld ofwel legato ofwel staccato gespeeld. Dit heeft een grote invloed op muziek
van andere stijlen, omdat mr. Dupré een grote invloed had op de orgelkunst. De traités
romantiseerden vaak te veel oudere muziek waarin dat naast de kwestie is. Veel Franse
traités zetten ook bij muziek hun eigen articulatie, bindbogen, dynamieken, ….
Het is een evidentie dat goed legato-spel een onontbeerlijke kwaliteit van een organist is.
Organisten hebben het zelfs meer nodig dan pianisten, want de moderne piano’s hebben
een bindpedaal. De benaming zelf spreekt boekdelen. Ik heb goede oefeningen gevonden
waarin met meerdere vingers op één toets als het ware naar de andere wordt gegleden om
de ultieme legato te bekomen.
Uit alle studieboeken voor orgel blijven de drie delen van Flor Peeters het meest volledige
en verdedigbare, aldus drs. Luc Ponet. Ik ga even dieper in detail over deze orgelmethode
omdat deze volgens vele orgeldocenten zeer belangrijk is voor elke organist.
Flor Peeters’ (1903 - 1986) vader was postmeester en koster-organist. Hij leerde van thuis
uit harmonium, viool en orgel spelen en al op achtjarige leeftijd zat hij ’s zondags op de
orgelbank van een Mechelse kerk (Hofman, 1978, p. 26). Vanaf een leeftijd van elf jaar
begon hij muzieklessen te volgen aan het college te Herentals en het Sint-Victor instituut te
Turnhout, waar hij reeds enkele composities schreef. Hij studeerde er voornamelijk
notenleer, piano, orgel en harmonie. In het jaar 1919 startte hij zijn studies aan het
Lemmensinstituut, toen nog in Mechelen en toen bekend als de Interdiocesane School voor
Kerkmuziek. Zijn leraren waren onder meer Jules Van Nuffel, Lodewijk Mortelmans en Oscar
Depuyt.
Twee jaar later studeerde hij reeds af en ontving hij de prijs ‘Lemmens-Tinel’, die hij met
grootste onderscheiding en gelukwensen van de jury behaalde. Als jongste afgestudeerde
student en met de kortste studietijd mocht hij meteen erna beginnen lesgeven op het
Lemmensinstituut als orgelleraar en werd hij aangesteld als tweede organist aan de SintRombouts kathedraal van Mechelen. Twee jaar later stierf mr. Depuyt die toen
hoofdorganist van dezelfde kerk was. Mr. Peeters werd als opvolger aangesteld alsook voor
enkele vakken die Depuydt gaf aan het instituut.
Ondertussen volgde hij ook nog lessen in Parijs bij Marcel Dupré en Charles Tournemire.
In deze periode componeerde hij ook geregeld en werd hij aangesteld als orgelleraar aan
het conservatorium in Gent. In 1948 werd hij overgeplaatst als docent naar Antwerpen waar
hij muziekdirecteur werd in 1952.
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Flor Peeters was ondertussen een wereldwijd gezocht orgelvirtuoos, die meer dan 1000
concerten gaf, verspreid over alle delen van de wereld.
Als componist was hij aanvankelijk een aanhanger van het symfonische orgel. Maar
natuurlijk werd hij ook door zijn opleiding beïnvloed door de Nederlandse Polyfonisten en
het gregoriaans. Ontmoetingen met Hendrik Andriessen, Marcel Dupré, César Franck, Aram
Khatchaturian, Dmitri Kabalevsky, Charles Tournemire en vele anderen verzekeren ons
nogmaals welk geniaal musicus hij moet zijn geweest (Hofmann, 1978).
Franck doneerde zelfs een speeltafel van Cavaillé-Coll aan Flor Peeters met deze woorden
verbonden:
“La relique doit aller à Flor Peeters, parce que de tous mes amis, il a toujours été
le plus fidèle.”
Zijn boeken ‘Ars Organi’ (Peeters, 1959) werden in drie delen uitgegeven in 1952 en dat in
maar liefst vier verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels).
Als uitgangspunt wenste Flor Peeters een uitgebreide methodiek inzake klaviertechniek te
presenteren en daarnaast een algemeen anthologisch overzicht te bieden in de
klavierliteratuur. Dit legt meteen verband met pianisten, waardoor deze traité evenzeer
voor pianisten kan dienen.
In ‘Ars Organi I’ probeert Peeters vanaf de eerste les interesse aan te kweken voor de bouw
en de functie van het instrument alsook het registreren. Op deze manier kan de leerling al
van in het begin een eigen smaak en persoonlijkheid ontwikkelen. Het algemene doel van
deze leerschool is zowel het aanleren van muzikaliteit als van techniciteit.
Er worden elementaire begrippen over het orgel besproken: hoe de motor werkt, hoe de
registers werken maar ook wat er gebeurt als de organist de toets indrukt. Er worden ook
externe bestanddelen besproken zoals de orgelkast, het front en de speeltafel en daarnaast
ook de interne hoofdbestanddelen zoals de windwerking (balgen, windkanalen, regulatoren)
en het regeerwerk (windlanden, spel- en registermechaniek). Het pijpwerk wordt besproken
alsook de soorten combinaties op modernere orgels (vaste- en vrije combinaties) en er zijn
definities neergeschreven van de zwelkast en de generale crescendo. Na al deze louter
informatieve, technische inleiding volgt er een zeer belangrijk hoofdstuk, namelijk “hoe
moet er gestudeerd worden?”
Flor Peeters beschrijft wat de goede houdingen zijn en waarom precies een minder goede
houding het orgelspel negatief beïnvloed. Belangrijke informatie over de rug, ellebogen,
handen, voeten en knieën staan hierin vermeld. De hoogte van de bank wordt besproken
alsook de aanslag van een toets. Deze moet volgens Peeters alleen met de vingers
gebeuren, in tegenstelling tot het boek over de pianotechniek van B. Selva eerder vermeld.
De studiemethode die omschreven wordt, wijkt voor de rest niet veel af van een
studiemethode uit een pianomethode. Handen apart, van traag naar het juiste tempo,
adequaat vingergeheugen, articulatie- en fraseringsbogen en bij orgel ook de
klavierveranderingen.
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Naast een tiental elementaire oefeningen voor het orgelspel (bijvoorbeeld aanslag,
toonduur, legato, duimonderzettingen, vingerspanning, vingerwisseling, glissando, …)
worden ook enkele voordrachtregels behandeld. Hier een tiental voorbeelden van trucs die
enkel toepasselijk zijn voor organisten, omdat het vooral gaat over toonduren die
onsterfelijk zijn (versus sterfelijke toonduur op een piano). Maar daarnaast ook over
meerstemmige gegevens waarin één bepaalde stem hoorbaar moet worden onderscheden
omdat ze de melodie is. Dit hoofdstukje bevat ook heel wat ‘articulatieregels’.
Trillers worden uitvoerig behandeld, elke mogelijke triller wordt besproken, ook in een
muzikale context. Nadien gaat het boek over in tweestemmig manuaalspel en al heel snel na
deze oefeningen naar elementaire pedaaloefeningen met de punt van de voet(en).
De tweestemmige stukjes bevatten composities van Peeters zelf maar ook vele van oude
meesters. Allen zijn ze helemaal betekend, geanalyseerd en gesorteerd volgens
moeilijkheidsgraad.
De oefeningen voor pedaal hebben het vooral over een algemene goede standaardhouding
van het lichaam. Peeters kaart enkele manieren aan om de trefzekerheid te versterken. Ook
hier zijn er ongeveer evenveel oefeningen als bij het vorige topic.
Als laatste deeltje van Ars Organi I wordt er tweestemmig manueel- en pedaalspel
besproken en geoefend. Dit gedeelte blijft louter tweestemmig (d.w.z.: linkerhand of
rechterhand en pedaal).
In ‘Ars Organi II’ wordt vooral gefocust op het driestemmig spelen, niet alleen door gebruik
van meerdere stemmen in bepaalde handen maar ook door gebruik van een zelfstandige
pedaalmelodie. De pedaaltechniek wordt uitgebreider, het gebruik van punt en hak komen
er helemaal bij. Naast deze oefeningen in het pedaal wordt ook elke grote- en kleine
tertstoonladders aangeleerd als vooral technische oefeningen. Enkele literatuurvoorbeelden
vullen dit hoofdstuk aan. Als slot van Ars Organi II worden enkele moeilijke trio’s van
bekende componisten uit verschillende stijlperiodes zoals Bach, Brahms, Deprez en Reger
volledig betekend en uitgelegd in het boek weergegeven als ultiem literatuurvoorbeeld voor
de uitvoerende, muzikale organist. Ook composities van Peeters zelf vinden we hier terug.
Tot slot wordt in ‘Ars Organi III’ grotendeels gefocust op meerstemmig spelen in de handen,
maar ook met behulp van het pedaal. Daarnaast worden er voor het pedaalspel opnieuw
vele geavanceerdere oefeningen gepresenteerd, zoals octaven, akkoorden, dubbelnoten, ….
Als kers op de taart bevat Ars Organi III veel literatuurvoorbeelden. Zo bevat het vele
moeilijke pedaalpassages uit vele werken uit de orgelliteratuur, ze worden helemaal
besproken en betekend. Alsook in het klavier natuurlijk.
Naast al deze korte oefeningen heeft Peeters dit laatste boek ook gevuld met zes moeilijke
studies.
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Nog een andere bekend maar beknopter boekje van hem is “Little Organ Book” (Peeters,
1957) voor beginnende organisten. Het bevat bijna elk onderdeel dat ook in de boeken van
Ars Organi staat, maar minder uitgebreid, het boek telt namelijk slechts 104 bladzijden. Het
bestaat uit één helft technische oefeningen voor pedaal en manuaal, samen met geschreven
uitleg, en uit één deel met literatuurvoorbeelden die opnieuw volledig zijn uitgetekend door
Flor Peeters zelf.
Ik heb me ooit eens gewaagd aan het supplement dat bij dit boekje behoort, nl. “10 Pedal
Studies (Air & Variations)”, gebaseerd op de Belgische volksmelodie van “The Loze Vissertje”.
Deze studies bevatten vrijwel alle technische aspecten die men zich kan inbeelden in het
pedaal. Er is werkelijk geen noot voor manuaal te spelen tijdens deze studies. Telkens met
een woordje uitleg bovenaan elke variatie gaan de te gebruiken technieken van fraseringen,
het spelen van triolen, het spelen in een perfecte egaliteit, enorm snelle passages,
tweestemmig strikte legato, het snel wisselen van de hak- naar de teenpositie met beide
voeten, driestemmige akkoorden (met twee voeten), dubbel pedaalspel waarin elke stem
een ander karakter bevat tot strenge octaven ….
Doorheen alle boeken van Ars Organi is telkens een registratie aanwezig. Peeters vermeldt
wel dat tijdens het studeren het toevoegen van een gepaste registratie één van de laatste
stappen is in het proces.
Peeters baseerde zich zoveel mogelijk op de historisch correcte registratie, articulatie en
frasering. Een goede frasering maakt de muziek beter verstaanbaar en een juiste, duidelijke
articulatie zorgt voor de juiste interpretatie en expressiviteit, een persoonlijk accent van een
vertolker mag niet in de weg liggen van dit soort zaken. De interpretatie begint pas tot zijn
recht te komen als men elke noot zo nauwkeurig mogelijk behandeld en als men het stuk
door en door analytisch snapt en kent. Daarbij is het van primordiaal belang dat men
zichzelf zo goed mogelijk heeft proberen te informeren over de ontstaansgeschiedenis van
het werk.
Volgende voorbeelden komen uit andere orgel- en pianotraités, telkens aangevuld met mijn
eigen persoonlijke bevindingen.
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voorbeeld 1: in de orgeltraités van de 20e eeuw wordt zeer veel belang gehecht aan het
legato-spel. (Dupré, 1927)

voorbeeld 2: hier een voorbeeld van een
geromantiseerde verfranste Fantasia &
Fuga (BWV 542) van J. S. Bach, tegen
alle historische Zuid-Duitse (regio van
oorsprong) regels in.
(Huré, 1918)
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o bevindingen piano- en orgelmethodes in het algemeen:
Een goede, stevige basis pianotechniek komt zeker van pas bij het orgelspel. In oudere
orgeltraités wordt vaker verwezen naar de bouw van het instrument dan bij de pianotraités,
maar er zijn natuurlijk ook boeken die enkel verwijzen naar het spelen. De handboeken van
de 20e eeuw focussen vaak op het spelen. In de orgelboeken staan opvallend meer
literatuurvoorbeelden dan in de pianoboeken.
Een negatief punt is wel dat de barokke voorbeelden met zeer moderne vingerzettingen
worden uitgewerkt. Natuurlijk is dit didactisch als zinvol te duiden, maar historisch gezien is
dit niet altijd even correct en dat weten studenten niet altijd, ik heb geleerd van drs. Luc
Ponet dat bij voorkeur elke compositie steeds stijlgebonden dient te worden uitgevoerd.
Ik heb gemerkt dat de invloeden van herkomst vaak een grote rol spelen, meer bij orgel dan
bij piano. Bij piano worden de Franse, Engelse en Duitse scholen mooi gescheiden uitgelegd
zonder van elkaar dingen over te nemen maar bij orgel loopt dit vaak door elkaar.
Een mooi voorbeeld hiervan vond ik terug in het boek ‘La Technique de l’Orgue’ (Huré,
1918) van Jean Huré. Daarin stond de Fantasia & Fuga in g (BWV 542) van J. S. Bach. Er staan
typische Franse registraties bij wat voor deze muziek totaal naast de kwestie is. Ik heb dit
werk gespeeld op mijn concertproef in januari 2015 en heb het genoeg bestudeerd en les
over gehad om zeker te zijn over deze feiten. Daarnaast doe ik bij Bach-werk eerst
opzoekingswerk in de boeken van Peter Williams (Williams, 2012) over de gebruikelijke
speelwijzen, en daar hoort registratie bij.
pianotraités:
Een zeer goed boek zijn de oefeningen van Ch.-L. Hanon (Hanon, 1900). Ik vind alleen dat in
tegenstelling tot Ars Organi dat ik vermeldde bij de orgelboeken er geen
literatuurvoorbeelden tussen staan. Dit boek focust enkel en alleen op techniciteit. Ik vind
ook dat de eerste oefeningen al meteen hoog gegrepen zijn voor jonge beginners. De
boeken van Blanche Selva (Selva, z.d.) zijn veel uitgebreider en lijken me meer geschikt te
zijn voor jonge beginners.
Wat niet wilt zeggen dat we “Le Pianiste Virtuose” van Hanon aan de kant leggen. Dat boek
is immers onmisbaar voor elke pianist. Een mooie, muzikalere aanvulling van oefeningen
zijn natuurlijk etudes van bekende componisten zoals Fr. Chopin, Fr. Burgmüller, S. Heller,…
Het boek ‘Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van Mozart tot
Varró’ (Jaeken, 1990) geeft dan weer een uitgebreidere uitleg van verschillende onmisbare
technieken zoals kruisen van de vingers door onder- of overzetting, gebruik van pedaal (wat
bij Hanon niet voorkomt) en vergelijkt de Weense, Engelse en Franse scholen.
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De bibliografie over Ludwig van Beethoven geschreven door Jan Caeyers bevat mooie
voorbeelden over symfonieën die ‘orgelminded’ gecomponeerd zijn. Langs de andere kant
rolt pianotechniek ook snel in 20e eeuwse muziek omwille van de nieuwe capaciteiten van
de instrumenten. Daarnaast doet de inleiding van Beethovens Hammerklavier bij velen
ongetwijfeld denken aan het begin van een grote symfonie. (Caeyers, 2009)
Ondertussen heb ik al met volle teugen kunnen genieten van 5 jaren muzikale steun en hulp
van mijn docenten die verder gaat dan me enkel de noten leren spelen. Muzikaliteit werd
me gedetailleerd ‘aangeleerd’ en uitgelegd met de nodige vergelijkingen, onder meer over
natuurverschijnselen, het orkest en het individuele typische timbre van instrumenten. Zo
leer je natuurlijk ook je instrument registreren / orkestreren. Een orgel registreren is
eigenlijk doodsimpel kiezen welke instrumenten je wilt gebruiken en welke je wilt laten
horen. Het kan een persoonlijke ondersteuning van een subjectieve expressiviteit laten
horen. Mijn docenten hebben me hierin werkelijk enorm veel bijgeleerd.
o bevindingen pianomethodes:
Het valt me meteen op dat de pianotraités naast techniek ook enorm focussen op
klankvorming. Er zijn boeken uitgegeven die enkel daarop focussen zoals het boek ‘Piano
Technique’ van L. H. Philipp (Philipp, 1969). Het bevat één hoofdstuk met uitleg over
toonvorming in akkoorden en hoe om te gaan met het klavier in dergelijke gevallen. Daarin
wordt natuurlijk gesproken over de sterkte van het indrukken van een toets binnen een
akkoord naarmate de uitvoerder een noot extra wil laten klinken. Als men een akkoord op
dezelfde manier speelt op het orgel heeft dit geen enkele zin.
In de 20e eeuw primeert nu eenmaal de melodienoot. De pianotechniek bevat een groot
deel over hoe deze noot duidelijk te laten horen aan de luisteraar. Hier kunnen we spreken
van een groot verschil met de orgeltechniek. Maar deze afwezigheid in de orgeltechniek
wordt toch aangevuld. Ik weet namelijk uit ervaring dat organisten bij bijvoorbeeld een
driestemmige inventie van J. S. Bach automatisch zullen zoeken naar het thema dat in het
oor moet springen van de luisteraar. Van collega-organisten hoor ik ook dat ze op piano te
veel articuleren, een ‘gezond’ (?) gevolg van orgeltechniek.
Ook opvallend is dat de hand meer beweeglijk en flexibeler is/mag zijn dan in orgeltraités.
Dat is dan misschien ook te wijten aan de vaak brede akkoorden die geschreven staan. Die
techniek is misschien afwezig in de orgeltraités, maar daarin wordt ook wel aangeleerd hoe
er soepel met één hand op twee verschillende klavier kan gespeeld worden.
Naast de soepelheid vond ik in de boeken ‘L’Enseignement de la Technique du Piano’ van
Selva Blanche (Selva, z.d., pp. 2-31) heel wat terug over bewegingen en verschillende
manieren van het gebruik van de armen. Dit is iets wat bij orgel niet is terug te vinden. Bij
het orgelspel wordt eerder een beheersing gebruikt die vertrekt vanuit de dichtheid van de
toetsen en het ergonomisch spelen.
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Naast het analytisch en visueel denken/analyseren tijdens de studie van eender welk werk
maken we ook gebruik van ons auditief en motorisch geheugen, wat bij een uitvoering zeker
van pas kan komen, net zoals het analytisch en visuele geheugen.
Als men uitvoert - en dit geldt voor zowel orgel als piano - moet men de oren openen. De
stemmen meezingen en weten wat er komen zal. Want vooruit horen en denken helpt tot
een betere uitvoering dat richting en structuur geeft en het muzikale idee vormt. De
melodie door en door kennen is genoodzaakt, maar wat ook niet onbelangrijk is, is het
spelen op verschillende orgels om zo met elke verschillende registratie het oor kunnen laten
volgen, zodat het brein ook kan meevolgen en er ten volle kan gedacht worden aan de
muzikaliteit. Louis Vierne besloot immers:
‘Naast de vier eigenschappen van een groot interpreet zijnde virtuositeit,
muzikaliteit, artisticiteit, intelligentie (en zelfs een vijfde met name integriteit)
voegde hij één eigenschap er aan toe, nl. menselijke warmte. (Zweimüller, 1988,
p. 3)
Het motorische geheugen – bij organisten behelst dit het vinger- en/of voetgeheugen - is
een kunst die zeker en vast een persoonlijke belangrijke rol speelt bij iedere muzikant. De
beweging van vingers en/of voeten leiden tot de andere bewegingen in een uitvoering,
waaraan meteen de juiste noten, intenties en nieuwe ingevingen worden toegevoegd om
een werk helemaal van begin tot einde op de juiste persoonlijke manier uit te voeren.
Elke stem uit het hoofd kunnen spelen is hiervoor ook een goede oefening, vooral - wat
betreft de orgelliteratuur - voor trio-composities3. Wanneer dit gelinkt aan het auditieve
geheugen, wordt de (motorische) beweging teruggekoppeld aan auditieve invalshoeken.
(Zweimüller, 1988, p. 71)
De pedaaltechniek op orgel heeft vele leerscholen, ook via literatuurvoorbeelden. Maar
toch blijft het een gevoelig onderwerp omdat er twee duidelijke, verschillende scholen zijn:
de Duitse school (Johann Sebastian Bach) en de Franse school (Marcel Dupré).
Het grote verschil tussen de twee is dat Marcel Dupré grote voorstander is van gebruik van
punt/hak en de Duitse school liever niet. Zeker als het gaat over barokmuziek.
(Zweimüller, 1988, p. 79 - 80)

3

een triocompositie voor orgel is een compositie waarin de linker- en rechterhand een
gelijkwaardige stem / melodie spelen in een quasi canonische structuur. In een trio worden
in het pedaal de basnoten melodisch versierd waardoor ook deze stem een eigen
persoonlijkheid krijgt en geen enkele van de drie stemmen aan de aandacht mag verloren
gaan. Dit maakt deze compositievorm een technisch-mentaal-fysiek hoogstandje voor
organisten.
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Ik vergelijk bondig de ontwikkelingsgang van de pianomethoden met de orgelmethode
van Flor Peeters.
Ik gebruik deze methode omdat ze door vele organist-docenten en organist-leraars (Luk
Bastiaens, Bart Jacobs, Peter Pieters, Luc Ponet, …) gebruikt wordt en een zeer goede
reputatie kent.
De gebruikte bronnen in dit topic zijn vooral de boeken ‘De ontwikkelingsgang van de pianomethoden’ van Wilhelm Christiaan Maria Kloppenburg (Kloppenburg, 1966) en ‘Evolutie van
de speeltechniek en van de methoden voor piano van Mozart tot Varrò’ (Jaeken, 1990) van
Riet Jaeken.
De geschiedenis van de pianomethodes van W. C. M. Kloppenburg zijn perfect volledig, ze
zijn wel enorm historisch. Ze zijn gepubliceerd in twee delen. Zo geeft drs. Kloppenburg
weer hoe de evolutie is gebeurd van bij het ontstaan van de klaviertechniek in 1500 tot nu,
een goed voorbeeld omdat dit samengaat met de evolutie van de instrumenten. Een ander
voorbeeld is het boek bovenaan vermeld van Riet Jaeken.
Als terugvalbasis vermeld ik vaak elementen uit de boeken Ars Organi van Flor Peeters maar
ook uit het boek ‘Uitvoeringspraktijk voor organisten’ van Ewald Kooiman (Kooiman, 1992).
Tomàs De Santa Maria: Arte de tañer Fantasía (Kloppenburg, 1996)
In het begin (1500) was er een handboek van Tomàs De Santa Maria. Het verscheen in 1565
in opdracht van een bisschop. Het boek bevat meer dan 400 bladzijden en is in 79
hoofdstukken onderverdeeld. Het eerste deel bestaat uit 26 hoofdstukken en bevat het
gedeelte waarin wordt uitgelegd wat men allemaal moet weten alvorens er actief kan
worden uitgevoerd. Dat staat zeer uitvoerig omschreven in deel twee, dat uit de overige 53
hoofdstukken bestaat. Hier zie ik al een directe link met de boeken ‘Ars Organi’ van Flor
Peeters, nl. de technische intro waarin allerlei uitleg staat gegeven die nog niet meteen baat
heeft bij een technische, muzikale uitvoering.
Wat betreft het toucher wordt er volgens Santa Maria verteld dat de vingerzetting zeer
belangrijk is en dat er goede en minder goede vingers zijn. Ook een goede handhouding is
van groot belang. Er zijn ook vastgelegde vingerzettingen voor figuren zoals toonladders.
In deze studie van Santa Maria wordt immers nog geen onderscheid gemaakt tussen
klavieren.
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Voorbeeld uit het boek van Sandra Soderlund ‘Organ Technique: An Historical Approach
(HMO 140)’ (Soderlund, 1982):

deze voorbeelden haalde Sandra Soderlund ook uit de studie van Tomàs De Santa Maria.
(Soderlund, 1982)
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In dit handboek wordt een onderscheid gemaakt tussen de klavier- en orgeltechniek. Wat
Diruta zegt over de houding van hand, vingers en arm, … is vandaag de dag nog steeds
belangrijk. Voorschriften zoals: “de arm moet leiden” vinden we terug in Diruta. Dit toont
ook aan hoe modern hij was. Dit boek is ontstaan in de vorm van een dialoog tussen leraar
en een leerling (uit Transsylvanië) ongeveer tussen 1554 - 1610.
De meeste regels die Girolamo Diruta heeft neergeschreven komen van zijn voorlopers en
vooral van zijn meester Claudio Merulo. Deze meester op orgel was echter geen goede
schrijver. Hij was niet zo goed in het verklaren en omschrijven en zal dus eerder les hebben
gegeven op basis van voorspelen en laten naspelen.
Belangrijke elementen zoals hoe een toets moet worden neergedrukt worden in plaats van
neergeslagen staan allemaal omschreven. De voorbeelden van het zingen van de stemmen
en een natuurlijk ademhaling wordt zelfs bij een organist als noodzakelijk en verplicht
geïnsinueerd.
In 1571 stelde E. N. Ammerbach een boek samen “Orgel -oder Instrumenttabulatuur”
(Ammerbach, 1571) waarin hij naast het orgelspel ook aandacht gaf aan het klavierspel.
Wat me wel opvalt is dat Diruta de organist verbood om dansmuziek op het klavecimbel te
spelen, want de manier van aanslag is anders. Hier mag de speler volgens Diruta de toetsen
naast indrukken ook inslaan. Ook Diruta spreekt van goede en minder goede vingers.
Het grote verschil tussen orgeltechniek en klaviertechniek (niet-orgel) is bij Diruta het
aanslaan. Bij orgel moet het vanop de toets gebeuren en bij klavecimbel / andere
klavierinstrumenten met hamers/in die tijd: pennetjes.
Gehele tijd werd nadien het klavecimbel samen met het clavichord als populairste
klavierinstrument gebruikt. Opvallend is dat verschillende keren een aangeraden
beginleeftijd wordt vermeld (namelijk onder de zeven jaar, hoe vroeger hoe beter).
Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu Spielen (Bach, 1982)
Johann Sebastian Bach wordt ook wel eens de grootste klavierspeler van zijn tijd genoemd,
dus kan ik er niet omheen zijn technische eisen te bespreken, ze zijn terug te vinden in het
boek dat zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach schreef, nl. Versuch über die wahre Art das
Clavier zu Spielen. (Bach, 1982)
Als organist en pianist (resultaat van de evolutie die begon bij het klavecimbel) vind ik dit
zeer toepasselijk. Vader Bach leerde de techniek van het klavier spelen bij Domenico
Scarlatti. De nieuwe methode van vingerzettingen, grondregels bij toonladders, uitgebreide
handleiding van uitvoeringswijzen van versieringen, goede voordrachtregels, … zijn allemaal
uitgebreid besproken in het boek van C. Ph. E. Bach (1753), het was de eerste Duitse
klaviermethode met enige betekenis.
Daarin wordt ook vermeld dat “klavieristen” horen te spelen en studeren op een goed
klavecimbel en een goed clavichord, en ook dat het afwisselend spelen op de beide
instrumenten een uiterst geschikte manier is om een goede techniek te bekomen.
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•

een korte samenvatting van van C. Ph. E. Bach’s Versuch über die wahre Art das
Clavier zu Spielen:
1. het boek bestaat uit twee delen en in totaal drie hoofdstukken (vingerzettingen,
versieringen en muzikale voordracht).
2. het hoofdstuk over de versieringen wordt nog eens opgedeeld in twee
verschillende groepen.
3. bij de voordracht is een enorm belangrijk gegeven de affectenleer, in die tijd ook
al beschreven en bestudeerd in verschillende boeken door o.a. Johann Mattheson
(Mattheson, 1793)
4. Bach gebruikte voor zijn tijd nieuwe vingerzettingen, maar blijft ook de oude
vingerzetting gebruiken. Wat we onder ‘nieuw’ verstaan is het onder- of
overzetten van de duim.

Uit het boek ‘die wahre Art das Clavier zu Speilen’ kan ik afleiden dat Bach’s zoon Carl
Philipp Emanuell van het klavechord hield en door het klavechord te bespelen zo het
klavecimbelspelen beter kan beheersen.
“Wie klavechord kan spelen kan ook klavecimbel spelen, en niet omgekeerd.”
(Bach, 1982, p. 121)
Op aanraden van mijn orgeldocent drs. Luc Ponet mag ik me bij het barokke orgelspel ook
zeker en vast baseren op dit boek, omdat men ook vaak spreekt van “klavieristen”. Latere
bronnen, docenten en nieuwe, recente handboeken geven dan ook met zekerheid weer dat
deze handleiding op alle barokke klavierinstrumenten kan worden toegepast.
In het boek “Dietrich Buxtehude: Organist in Lübeck” van Kerala Snijder (Snijder, 1987,
p. 355) vond ik terug dat D. Buxtehude vrije werken componeerde en bij de laagste partij
vaak ‘mit pedal’, ‘pedaliter’ of ‘Pedal’ schreef, ook al specificeerde hij niet dat het een werk
voor al dan niet orgel was. Hij schreef deze zaken ook uit op een 2-lijnig notenbalksysteem.
Hij zorgde er zo namelijk voor dat de uitvoerder kon kiezen op welk instrument hij/zij zou
uitvoeren.
Volgens Jan Vermeulen was J. S. Bach reeds op zoek naar een instrument dat toonsterkte op
grotere schaal kan weergeven en heeft hij de eerste pianoforte zeker moeten kennen. Hij
had zeker contact met welgekende bouwers zoals Silbermann (die ook orgelbouwer was) en
Bartolomeo Cristofori, de eigenlijke uitvinder van de pianoforte. Er zijn geen bronnen
waarin hij beschrijft dat de speelwijze drastisch veranderde.
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van ‘Daniel Gottlob Türk: Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspiele für Lehrer und
Lernende’ naar Mocheles-Fétis: Méthodes des Méthodes‘ en verder (Kloppenburg, 1996)
De belangrijkste klavierschool na de bekende generaties Bach is zonder twijfel die van
Daniel Gottlob Türk. Zijn didactisch werk “Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspiele
für Lehrer und Lernende, mit kritisches Anmerkungen” uit 1789 heeft het over technieken
die toepasbaar zijn op alle klavierinstrumenten die toen bestonden.
Een echte methode voor ‘hamerklavier’ werd pas geschreven in 1802, maar bepaalde zaken
die Carl Philipp Emanuell Bach reeds aankaartte worden hierin ook herhaald. Er zijn dus vele
gelijkenissen. Nog eens twintig jaren later schreef Moscheles-Fétis ook een methode die alle
beste elementen van de oude klavierscholen samenbracht. Dit werk is zelfs zo belangrijk
geworden dat het in verschillende talen moest worden uitgegeven.
Einde 19e en de gehele 20e eeuw werden er nog heel erg veel nieuwe traités geschreven,
velen van hen zijn vernieuwend (zoals eerder vermeld van mevr. Selva Blanche) en bevatten
vaak moderne technieken die ook vaak voor de meer hedendaagse, modernere muziek
toepasselijk zijn.
wat met orgel, meer specifiek het pedaalspel?
Wat me misschien opvalt, tot mijn grote spijt, is dat het pedaalspel op orgel niet heel erg
veel wordt besproken.
Maar hier heeft Ewald Kooiman me gerustgesteld in zijn boek “Uitvoeringspraktijk voor
organisten” (Kooiman, 1992), waarin staat dat sinds de vroege negentiende eeuw reeds
gedetailleerde besprekingen van de verschillende pedaalspelen bestonden.
Maar het pedaal speelde niet meteen in elke stijl een prominente rol als onderdeel van de
muziek. In Duitse barokmuziek natuurlijk wel. Daar kunnen we ze beschouwen als een
gelijkwaardig klavier maar dan voor de voeten. In tegenstelling tot tradities uit Italië, Spanje,
Engeland, …. Het pedaalspel wordt vaak zwaar onderschat. Het is niet zomaar met je voeten
spelen op enkele latten, maar doordacht en verfijnd - alsof we met vingers spelen musiceren op een zo muzikaal mogelijke manier. Verschillende grote figuren hebben reeds
zeer vroeg specifieke handboeken voor dit onderwerp geschreven. Johann Erasmus
Kindermann (1616 - 1655), Johann Kaspar Kerll (1627 - 1693), Georg Muffat (1653 - 1704) en
Justin Heinrich Knecht (1752 - 1817). Allen hebben doorslaggevende literatuur ontwikkeld
die de manier van pedaalspelen heeft ontwikkeld in de barokmuziek (Ponet, 1982).
De techniek en vaardigheid van het pedaalspel gaat natuurlijk gepaard met de evolutie van
de ontwikkeling van het orgel. Oorspronkelijk had het orgel geen stevige registratie in het
pedaal en naargelang dit element werd uitgebreid, ontstonden de virtuoze pedaalsolo’s.
Belangrijke orgelbouwers waren Arp Schnitger en Silbermann, beiden niet onbekend voor
Johann Sebastian Bach.
Jon Laukvik (Laukvik, 1990, p. 45) geeft vanuit de barok in Duitsland weer dat er
voornamelijk drie verschillende manieren van pedaalspel gehanteerd werden. Afwisselende
voeten, elke voet op hun eigen helft en de derde manier is een combinatie van de twee
eerste.
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Virtuositeit in het voetenspel was zeker een noodzaak in de barok, er zijn voorbeelden legio
te vinden in de orgelmuziek van Johann Sebastian Bach. Maar virtuositeit zoals hieronder
weergegeven is nog onbekend in de 16e eeuw. Dit is verklaarbaar omdat de pedaaltoetsen
(kruisen en mollen) korter waren dan de nieuwgebouwde orgels die we vandaag kennen, de
mechanische achterliggende werking had soms zijn tijd nodig, de evolutie van de dispositie
in het pedaal van orgels was nog niet zo uitgebreid en zeker ook belangrijk te vermelden is
dat de orgelbank niet verstelbaar was.
Ook was het zo dat de Fransen vaak enkel bekend waren met het teenpedaal, waar niet veel
mogelijk was.

voorbeeld van ‘overdreven’ virtuositeit in het pedaal (Laukvik, 1990, p. 45)
Het werk (de pedaalmechaniek van een orgel, het ontstaan van het pedaalklavier) van de
uitvinder Lodewijk Van Vaelbeek (Ponet, 1982) van het pedaal werd later vervolledigd of
aangepast/verder uitgebouwd door Johann Christian Kittel (1732 - 1809), een belangrijke
orgelpedagoog doorheen de orgelgeschiedenis, leerling van J. S. Bach, zeker voor het
pedaalklavier in de 19e eeuw. Kittel is degene die het gebruik van hak en punt van dezelfde
voet heeft geïntroduceerd na Bach, wat volledig vernieuwend was voor die tijd. Ook het
spelen met de linkervoet op de rechterhelft van het pedaalklavier. (Kooiman, 1992, p. 110)
De speelmanieren en ideeën bij Felix Mendelssohn Bartholdy verwijzen nog naar het laatklassieke, dus ook de manier van registreren en instelling bij de uitvoerder. Pas met de
orgelwerken van Franz Liszt komt er in Duitsland een nieuwe visie die nauw samenhing met
de orgelbouw. Maar de werken van Liszt zijnzeker en vast nog gedacht voor het
mechanische orgel. (Kooiman, 1992, p. 68)
Pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw wordt het spelen met de hak algemeen
aanvaard en dit beïnvloedde dan ook de visie op het orgelcomponeren en de virtuositeit van
het pedaalspel.
Een virtuoze, pianistieke compositie voor orgel vraagt dan ook natuurlijk een goed
onderbouwde techniek.
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De evolutie van de piano heeft een grote invloed gehad op het orgelspel. Het nieuwe
gegeven van zacht en luid op een klavierinstrument klonk enorm aantrekkelijk. De
uitvoering was beïnvloed door dit volledig nieuwe gegeven. Een uiterst perfecte techniek en
vooral beheersing van legato is hierbij fundamenteel. Natuurlijk had dit nieuwe instrument
een grote invloed op het orgelspel. De opkomst van de zwelkast op het orgel is hiervan een
mooi voorbeeld in de evolutie van de orgelbouw.
(Soderlund, 1982, p. 147)
Legato werd overduidelijk overwegend belangrijker na Bach, alsook in de
Belgisch-Franse school. (Soderlund, 1982, p. 150)
Dat het pedaalspel van J. S. Bach werd geprezen, daar kunnen we niet van versteld staan.
Alle auteurs van bibliografieën van het leven van J. S. Bach hebben het hierover. Een directe
en betrouwbare weg van deze gegeven bronnen naar Bach zijn pedaaltechniek valt hieruit
jammer genoeg niet te garanderen. Maar er zijn genoeg oor- en ooggetuigen die ons een
technische beschrijving van zijn pedaaltechniek kunnen geven. Later werd door zijn zoon en
leerling Johann Christian Bach de toen vernieuwende pedaaltechniek van vader Bach
beschreven en chronologisch verduidelijkt. Zo evolueerde de pedaaltechniek tot een
mengelmoes van alles wat met de voeten kan gedaan worden om de gegeven noten
gespeeld te krijgen. Komende van enkel linker (punt) en rechts (punt) op hun eigen helft,
gaande van links en rechts met hak en punt, wel en niet afwisselend, linkervoet op de
rechter helft van het klavier en vice versa… (Kooiman, 1992, p. 115)
“Hij kon met zijn beide voeten stukken spelen waarmee menig goede
klavierspeler al moeite genoeg zou hebben met zijn vijf vingers.”
(uit Kooiman, 1992, p. 109)
§

Max Reger (1873 - 1916) kende als één van de eerste de evolutie van de
mechanische orgeltractuur tot de opkomst van de pneumatiek. Elektrische tractuur
werd pas later toegepast. Tot 1890 waren de orgels uitsluitend mechanische orgels.

Reger kende ook elektro-pneumatiek. Zo werd er speciaal een instrument voor hem
gebouwd in Meiningen rond 1910. (Kooiman, 1992, p. 150) Voor die tijd hadden ze
specifieke kenmerkende registratie, een beetje te vergelijken met de vaste Duitse plenums,
solo-registers, ….
Speelhulpen zoals klavierkoppelingen, superoctaafkoppelingen, vrije en vaste combinaties,
generale crescendo, … kenden hier hun première.
Deze extra functies vergemakkelijkten het om snel en virtuoos te spelen, dit kan zeker
worden afgeleid uit volgende voorbeelden.
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voorbeeld 1: een fragment ver in het boek van ‘The Pianist Virtuoso’ van Charles-Louis
Hanon (Hanon, 1900), waarin technieken geschreven staan die ik niet heb teruggevonden in
mijn geraadpleegde bronnen tussen de orgelhandboeken. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat
deze niet voorkomen in orgelliteratuur.
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voorbeeld 1a: hier een fragment uit de Phantasie (und Fuge) für Orgel über B.A.C.H. (op. 46)
van Max Reger (Reger, 1900). De moeilijkheid in de handen wordt naar mijn weten in geen
enkele orgeltraité besproken, maar wel in vele pianoboeken. Dit is wellicht niet alleen een
natuurlijk gevolg van organist die componeerde aan een piano maar ook van een organist
die piano kon spelen.
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voorbeeld
2:
hierin
nog
enkele
geavanceerde
pianotechnieken,
deze
oefeningen behoren naar mijn mening tot
de moeilijkste en komen niet heel erg veel
voor in literatuur,
niet zomaar elke (semi-)professionele pianist
bezit ze ook.
De gebruikte afbeeldingen komen uit het
boek ‘Technique Moderne du pianist’ van
Emile Bosquet. (Bosquet, 1904)
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voorbeeld 3: Hier zijn de voorbeelden van de
overmatige bewegingen die bij het orgelspel
overbodig zijn. De gebruikte afbeeldingen
komen uit de boeken
‘L’Enseignement de la Technique du Piano’ van
Selva Blanche. (Selva, z.d.)
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3.1.3.2 Suggesties uit uitvoeringen
Zonder er echt diep op in te gaan, wil ik ook aangeven dat door beluistering van een aantal
interessante opnames ook inzichten rijpen. Ik som een aantal voor mij belangrijke
ervaringen op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analyses van opnames van dhr. Vermeulen zijn opnames van L. van Beethoven,
Fr. Schubert, R. Schumann, …; vergelijken en nadenken over het imaginaire denken
opname van de etudes van St. Heller door dhr. Vermeulen; interview met
dhr. Vermeulen i.v.m. basis pianotechnieken
opname van Glenn Gould’s interpretatie van “Kunst der Fuge” van J. S. Bach;
vergelijking opnames op orgel en op piano
Goldbergvariaties (BWV 988) van J. S. Bach, opgenomen door dhr. dr. Ponet;
vergelijking opnames op orgel en op piano (het toucher en de registratiekleuren)
pianomuziek van M. Ravel (imaginair orkest op de piano)
Kunst der Fuge (BWV 1080) van J. S. Bach (instrumentatie - voor welke bezetting is
dit geschreven? Er wordt getwijfeld.)
Hammerklavier van L. van Beethoven; symfonische denkwereld
sonate nr. 3 in f van J. Brahms (repertorium eindexamen master piano “een symfonie op piano?”), zie onderstaande illustratie
…

Als een pianist bijvoorbeeld de etudes van Fr. Chopin beheerst, is dit hoorbaar als hij/zij als
organist optreedt? Ik ben er zeker van dat het in sommige orgelliteratuur zeker hoorbaar is.
Alsook vice versa, een organist is het zo ‘gewoon’ om polyfoon te spelen, die hanteert
ongetwijfeld een andere aanpak dan een organist die ook pianist is.
Zoekt niet iedereen naar deze orkestrale imaginaire wereld? Hebben organisten hier een
groter voordeel dan pianisten?
- Horen experten ook wat ik hoor? Ik voer de test uit bij een interview!
- Kan ik aan deze of gene persoon horen dat hij/zij naast orgel ook piano speelt (of
omgekeerd), horen anderen dit ook zonder beïnvloed te zijn door mijn
thesisonderwerp?
+ illustratie met recente voorbeelden

fragment uit de sonate nr. 3 in f (op. 5) van Johannes Brahms (Brahms, 1854, mm. 79 - 82),
met de uitvoeringswijze bijgeschreven: “quasi pizzicato”
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3.1.3.3 Suggesties uit eigen analyse
Analyse van eigen ervaringen en technische min- en pluspunten. Door enkele ideeën en/of
ingevingen op te schrijven in mijn logboek over technieken, registraties, orkestraties op
instrumenten probeer ik voor mezelf duidelijkheid te scheppen van mijn eigen situatie
waarin ik me bevind tegenover deze thesis.
Een heel schooljaar zal ik rondlopen met een bepaalde vraagstelling: hoe komt dit?; komt dit
omdat ik orgel speel / komt dit omdat ik piano speel? Hoe zou mijn benadering zijn op het
andere instrument? “Mijn beleving is dat het toucher op dat zus is en op dat zo is,…”
Waarom kies ik deze registratie? Door welk instrument zou deze melodie/thema in het
orkest worden bespeeld?
Zelf denk ik zoals eerder vermeld dat ik voordelen uit het combineren haal. De verhandeling
zal ook stap voor stap meer weergeven over mijn eigen analyse naarmate de vorderingen. Ik
heb al een lijstje gemaakt met technische aspecten die ik zelf belangrijk vind en nuttig van
pas komen, net doordat ik combineer.
Op mijn eindexamen master piano zal ik de 3e pianosonate in f (op. 5) van J. Brahms spelen.
Net zoals de fragmenten van César Franck zit deze compositie vol van ‘symfonisch’-getinte
fragmenten, die de orkestrale dimensie bevorderen. Alsook het werk van Franz Liszt
- Ad Nos, Ad Salutarem Undam (S. 259) - zal meehelpen deze denkwereld in mezelf te
openen en er degelijk onderzoek over uit te voeren.
Ik wil even wat dieper ingaan op enkele musici die ik eerder heb vermeld in mijn
opsomming, de geboorte- en sterfjaren heb ik opgezocht in encycplodia van Lekturama,
andere feiten uit betrouwbare biografieën die opgesomd staan in mijn literatuurlijst
(auteurs: Julius Kapp, Jan Caeyers, Marius Monnikendam). Ik heb ook de biografie van zijn
leerling Vincent d’Indy en het boek van Marius Monnikendam geraadpleegd voor meer
informatie. (d’Indy, 1921) en (Monnikendam, 1966).
Ik heb ervoor gekozen om César Franck uitvoerig te bespreken, andere gelijkaardige
uitvoerders zijn te vinden in de bijlage. In mijn voorbereidend werk heb ik casussen
proberen te maken maar ik heb me moeten focussen. In bijlage vermeld ik enkele andere
componisten/uitvoerders.
Er moet wel worden stilgestaan bij het feit dat bij César Francks orgelmuziek een bepaalde
type instrument werd gehanteerd, namelijk van de orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Deze
bouwer was de meest invloedrijkste in de Franse romantiek. (Monikkendam, 1966, p. 164)
In diezelfde periode waren er in Duitsland meerdere courante bouwers met een goede
reputatie waarvoor componisten en uitvoerders voor opteerden.
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§

César Franck (1822 - 1890): “Le père/maître angélique”

Opnieuw spreken we hier van een enorm getalenteerd persoon. Franck werd reeds op zeer
jonge leeftijd aangenomen op conservatoria en behaalde de voornaamste diploma’s en
prijzen voor de leeftijd van 20 jaar…
Deze Luikenaar werd enorm gedrild door zijn vader, wat later voor de breuk tussen de twee
zorgde. Op een leeftijd van dertien jaar moest César Franck verhuizen naar Parijs, waar hij
werd toegelaten in het Parijse conservatorium. Al heel jong had hij ook reeds composities
gepubliceerd.
César Franck is iemand die enorm veel gecomponeerd heeft gedurende zijn hele leven.
Daarnaast was hij een echte vernieuwer op vlak van orgel doceren. Hij leidde een nieuwe
generatie organisten op door les te geven in Parijs met zijn nieuwe aanpak waar de focus op
improviseren lag.
Zijn sfeer, kleuren en ‘Germaanse’ stijl die door de Fransen niet onmiddellijk werden
gewaardeerd, vormen een echt unicum in de muziekwereld. De manier waarop hij gebruik
maakt van harmonieën in een tonale context blijft me keer op keer verbazen.
Tijdens het componeren wist hij exact wat hij wilde laten horen en welke grote bocht in de
harmonie dit ook was, de meeste voorbeelden zijn adembenemend. Hij zei zelf ooit eens
aan één van zijn leerlingen: “Hebt gij uw werk wel goed gehoord, vòòr ge het neerschreef?”
Hieronder enkele voorbeelden over het instrumentale/organistieke denken (uitleg telkens
onder de afbeelding):

voorbeeld 1: de bassen kunnen geïnterpreteerd worden als het pedaalspel met krachtige
registratie of in een orkest als de koperblazers. (Franck, 1877, mm. 59 -64)
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voorbeeld 2: “non troppo dolce”, zoals eerder vermeld zou men hier op een orgel een register
bijtrekken, namelijk een ietwat nasalere klank zonder dat het totaalbeeld luider wordt, want
er is geen wijziging in dynamiek gevraagd / gecomponeerd. (Franck, 1877, mm. 206 - 213)

voorbeeld 3: staccato in de bas, ook dit voorbeeld heb ik reeds vermeld, nu met
partituuruittreksel. Naast het element in de bas zit het thema in de alt verstopt. Dit in
karakteristiek contrast met de basnoten, legato versus staccato. (Franck, 1877, mm. 128 132)
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voorbeeld 4: in dit uittreksel is mooi weergegeven hoe Franck probeert te imiteren om van
ofwel klavier op het orgel te wisselen (zachte registratie versus iets meer aanwezige
registratie), ofwel in het orkest het wisselen van twee instrumentengroepen. Ik had samen
met Jan Vermeulen in gedachten: mf staat voor de strijkers, pp staat voor de fluiten.
(Franck, 1877, mm. 47 - 55)
Om op deze manier te werken en om te gaan met muziek leren we naar mijn mening de
muziek beter te begrijpen, op een natuurlijke verstaanbare manier. Technisch stiller spelen
of luider spelen, of langer of korter kan ook. Maar ik ben er steevast van overtuigd dat de
uitvoering op deze manier een extra dimensie krijgt voor de uitvoerder en het publiek.
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Zijn muziek vertelt naar mijn mening ook veel over zijn persoonlijkheid. De klanken en
harmonische overgangen zijn zo prachtig dat deze muziek lijkt te proberen meer dan één
gevoelige snaar te raken. Als ik luister naar zijn muziek hoor ik dat het van een componist
komt met een groot hart. Zijn muziek voelt als een heerlijk zacht bed. Van melancholie,
nostalgie tot drama en beheerste nervositeit, nooit boosaardigheid. Zijn persoonlijkheid die
in zijn muziek is terug te vinden was ook terug te vinden in hemzelf als persoon.
In het boek van Marius Monnikendam wordt geschreven hoe hij bijna elke dag ’s
morgensvroeg begon te studeren en te componeren. (Monikkendam, 1966, p. 58) Later op
de dag startte hij met een heel resem lessen geven, missen spelen en noem maar op… Tot in
de late uurtjes zat hij opnieuw aan een instrument te musiceren of te componeren.
‘Zijn menslievendheid spreekt uit liefde voor de blinden.’
(citaat: M. Monnikendam, 1966, p. 215)
Hij hielp de blinden met vingerzettingen van allerlei orgelliteratuur, presideerde in de jury
van orgelexamens en maakte zelf van zijn ‘Pièce Héroique’ een versie in braille. Enkel de
werken die hij in de laatste twintig jaar van zijn leven componeerde, werden toen pas
gewaardeerd.
Zijn manier van doceren was ook heel erg vernieuwend. Zo gaf hij zijn orgellessen veel
analytischer vooral gebaseerd op improvisatie en hij hield van de vorm ‘fuga’. Maar nog
belangrijker is dat hij niet altijd beschikte over een orgel en zijn lessen gingen dus vaak door
bij hem thuis in de woonkamer aan de piano. De noten/tonen die nodig waren om het
missende pedaalklavier van een orgel te bespelen, werden vervangen door met meerdere
handen op het pianoklavier aan te vullen. Sinds 1872 werd het orgel ook meer en meer als
solo-instrument gebruikt. César Franck zijn stijl is typisch voor al zijn orgel- en pianowerken.
Mystiek is hiervoor een goed woord. Naast orgel speelde Franck ook harmonium, een klein
traporgel. Voor beginnende organisten heeft hij een boek gecomponeerd dat uit twee
bundels bestaat: “l’Organiste” (Franck, 1889) waarin kleine werkjes staan die voor
harmonium en orgel bedoeld zijn, deze heeft hij naar eigen zeggen geschreven een jaar voor
zijn dood, om wat uit te rusten van zijn koralen.
Toen Franck begon les te geven bestond zijn klas amper uit 6 leerlingen, maar binnen de vijf
jaar werden dat er zeker 15, hieruit leid ik af dat hij dus een goede reputatie had als docent.
(Ochse, 1994, p. 158)
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De werken waarin men duidelijk kan zien en horen dat César Franck naast een geweldige
componist ook een geweldige pianist en organist zijn, zijn legio.
Hier zijn enkele overtuigende voorbeelden:4
piano:
• Prelude, Aria & Finale (zie bovenstaande partituuruittreksels)
• Prelude, Choral & Fugue
• …
orgel:
• 3 Chorales pour l’orgue
• 3 Pièces pour grand orgue
• …
kamermuziek:
• Prelude, Fugue et Variation (op. 18)
• Sonate voor viool
• …
Bij een componist zoals Franck is het altijd nuttig zijn werken op een chronologische manier
te rangschikken. Hier heb ik ontdekt dat deze compositie geschreven is net na zijn drie grote
koralen voor orgel. In het schooljaar 2014 - 2015 speelde ik koraal nr. 2 (M. 39) in b op mijn
examen orgel en heb ik mezelf ook afgevraagd hoe dit koraal fungeerde tussen de overige
twee. Deze drie koralen worden omschreven als het geestelijke hoogtepunt van zijn kunnen.
Zij worden als het ware beschouwd als één grote synthese van al zijn voorafgaande werk.
(Monnikendam, 1966, p. 176)
Ze bevatten een grote mystieke inslag.

4

bron: alle partituren zijn weergegeven in de literatuurlijst.
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Het werk (Prélude, Aria & Final) heeft net zoals zijn voorafgaande compositie voor orgel een
zeer lange spanningswijdte, namelijk 42 maten en het eerste deel is voornamelijk
gecomponeerd in een sonatevorm. Toch blijft de zangerige liedvorm hier domineren.
Zijn muziek is nu eenmaal niet gebaseerd op contrasterende thema’s maar op muzikale
eenvormigheid op vlak van de ritmiek en thematiek. Ik zou bijna durven zeggen dat ze ook
diezelfde cohesie uitoefent op vlak van tonaliteit wat wel klopt in zekere zin, maar
technisch-analytisch komt bijvoorbeeld het thema dat in ‘E’ staat ook eens voor in ‘F’.
Voor het oor klinkt alles zeer verhelderend en ‘logisch’ maar het zit quasi vol van bijzondere
tonale overgangen.
De aria, het middengedeelte straalt rust en geluk uit door het nastreven van
harpakkoorden, celliklanken, bassen en orkestrale transposities. Zijn klaviertoon wordt hier
beschouwd als zingende klank van de strijkers in het orkest, een echte Franckse cantabile.
(Monnikendam, 1966, p. 180)
De finale zorgt natuurlijk voor het langverwachte contrast, een echt monument.
Het is een ultieme samentrekking van thematisch materiaal. Dit laatste deel voelt aan als
een echte stormloop, maar door alle elementen uit de voorgaande delen te hergebruiken
komt het cantabilekarakter af en toe terug, alsook de hoofdmelodie. Na al deze beweeglijke,
modulerende, vurige veranderingen komt het werk helemaal tot rust en het werk eindigt
zeer beheerst en zoals mr. Monnikendam schrijft:
‘het peillood zal nu nog dieper zinken en op de bodem blijven steken van de
orgelklank.’ (Monnikendam, 1966, p. 186)
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3.1.4 Weerhouden suggesties als interpretatiemodel
Mijn veronderstellingen zijn dat er wellicht verschillen zullen zijn tussen het pianospel en
het orgelspel. Maar ik denk dat een pianist / organist er meer voordelen uithaalt in zijn
ontwikkeling tot musicus dan iemand die slechts één klavierinstrument bespeeld.
De opleiding duurt weliswaar langer en/of is veel zwaarder, maar dat doet er niet toe. Ik zie
deze combinatie als een win-win-situatie.
De geavanceerde technieken die Frédéric Chopin in zijn etudes opus 10 en opus 25 heeft
behandeld en wereldwijd als de ultieme uitdaging en technisch eindpunt voor pianisten
heeft gemaakt, zorgen ervoor dat de pianotechniek naar mijn oordeel verder gaat dan de
orgeltechniek. Natuurlijk heeft Flor Peeters ook moeilijke oefeningen gecomponeerd in zijn
boeken ‘Ars Organi’, maar in tegenstelling tot de pianoliteratuur komen deze amper voor in
de orgelliteratuur. Als er wordt afgestudeerd voor piano na vijf jaar intense studie wordt er
bijna nooit een concerto van Sergei Rachmaninov gespeeld (die bij de moeilijkste concerto
voor piano behoren). In tegenstelling tot orgel; ik plan af te studeren met Max Reger zijn
fantasie en fuga op het thema gebaseerd op B.A.C.H., dit behoort al sneller tot de
moeilijkste orgelwerken die er bestaan.
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3.2 Eigen onderzoek
Ik wilde graag een aantal mensen interviewen; eerst en vooral mijn hoofdvakdocenten
drs. Luc Ponet en dhr. Jan Vermeulen, daarnaast ook zeker: Jan Caeyers, Els Biesemans,
Dennis De Bruijn, Harry Hamer, Bart Jacobs, Peter Jeurissen, Ludger Lohmann, Jan Michiels,
Hannes Minnaar, Bart Naessens, Paul Steegmans, Irene Russo, Leo Van Doeselaar, Jos Van
Immerseel, ….
Uit bovenstaande lijst musici heb ik een selectie moeten maken in functie van de
haalbaarheid van dit interview, volgende personen heb ik met succes kunnen bereiken en
geïnterviewd:
1.
2.
3.
4.
5.

Els Biesemans
Peter Jeurissen
Ludger Lohmann
Hannes Minnaar
Bart Naessens

Graag had ik nog Jacques van Oortmerssen (†) willen interviewen maar hij is jammer genoeg
overleden tijdens de voorbereidingen van deze thesis.
•

vragen:

-

identificerende vragen:
o waarom heeft u gekozen voor de combinatie? Is er sprake van een ‘idool’?
o heeft u de opleiding gelijktijdig gehad? Zo ja, was dit toegelaten op uw
leerinstelling?
o ervaart u technische voordelen binnen verschillende stijlperiodes?
o kiest u voor één stijlperiode (per instrument of voor de beiden) of meerdere
stijlperiodes (idem dito) / of kiest u bijvoorbeeld voor verschillende
stijlperiodes op alle toetsinstrumenten als uitvoerder?

-

eerste vragen:
o welke bijkomende vaardigheden heb je nodig om als pianist een goed
organist te worden?
o welke bijkomende vaardigheden heb je nodig om als organist een goed
pianist te worden?
o statements5:
1)
“elke
pianist
kan
(snel)
leren
orgel
spelen.”
2)
“elke
organist
kan
(snel)
leren
piano
spelen.”

5

statements te beantwoorden met een cijfer van 1 t.e.m. 6, 1 = helemaal niet akkoord, 6 =
volledig mee akkoord.
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-

middenstuk (scherpe vragen):
o bent u het eens met: ik ervaar dat ik vaak analytisch(er) naar muziek kijk (en
luister), u ook? (bv. Ludwig van Beethoven)
o bent u het eens met: combineren van twee instrumenten leidt tot grotere
interesses op vlak van nieuwe persoonlijke muzikale ongekende domeinen.
o bent u het eens met: door pianotechniek moet ik me meer leren beperken in
overbodige bewegingen in de handen/vingers.
o wat is volgens u de beste training (om de twee instrumenten uit elkaar te
houden)?

-

laatste vragen:
o ik heb soms moeite om de verschillende speeltechnieken per instrument uit
elkaar te houden, heeft u enige goede raad voor beginnende studenten?
o tegen welk type student zou u zeggen te specialiseren, en tegen welk type
student om te combineren?
o is combineren volgens u een voor- of nadeel voor (verdere) specialisatie?
o heeft u ooit andere klavierinstrumenten gekozen / bespeeld?
o denkt u orkestraal? Hanteert u een imaginaire wereld aan timbre die u
probeert te recreëren op eender welk instrument?

-

luisterfragment:
o fragment 1: concert met drs. Luc Ponet aan de piano
(interessante
momenten
zijn:
vanaf
3’40”,
6’45”,
8’00”.
“Koncert w Gostyninie Niech zabrzmią trąbki - Luc Ponet, Manu Mellaer,, Jose
Chafer,”. Online video clip. You Tube. Geraadpleegd op 13 december 2015. <
https://www.youtube.com/watch?v=tK4v_JsggUY>
o fragment 2: Glenn Gould speelt “Kunst Der Fugue” (BWV 1080) van J. S. Bach
op orgel. “Johann Sebastian Bach - Glenn Gould - The Art of The Fugue”.
Online videoclip. You Tube. Geraadpleegd op 3 oktober 2015. <
https://www.youtube.com/watch?v=otVsCNLCAQ4>
o mogelijke opmerkingen / discussiepunten: “komt dit door orgel?” “komt dit
door piano?”, hoofdvraag: “wordt dit fragment door eerder een organist of
eerder een pianist gespeeld?”
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3.2.1 Aanpak van het onderzoek
Ik zal werken met een halfopen interview, en gebruik maken van bovenstaande vragen
waaruit ik informatie haal voor mijn hypotheses.
De bevindingen over het toucher zal ik aan de hand van het interview vergelijken en
bestuderen. Deze vergelijkende studie zullen invalshoeken gebruiken van mijn eigen
ervaringen, de geschreven boeken/traités en de interviews.
De analyses uit het voorbeeld van de ‘Prelude, Aria & Final’ van C. Franck wens ik ook toe te
passen in enkele voorbeelden uit mijn suggesties. Gaandeweg zal ik me vooral focussen op
J. Brahms zijn 3e sonate, een werk voor piano. Op orgel zal dit dan vooral gaan over werken
zoals de symfonieën van L. van Beethoven, registraties nabootsen op piano en het orgel als
orkest.
Het analyseren van César Franck’s pianomuziek legt de link dan weer in de 20e met
orkestraal denkend piano spelen.
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3.2.2 Persoonlijke bevindingen en conclusies
Dit had ik anders ervaren mocht ik geen piano/orgel spelen:
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

zonder de vele virtuoze etudes voor piano had ik geen techniek zoals ik ze nu
beheers kunnen ontwikkelen en had ik niet de snelheid en vingervlugheid op een
orgel die ik nu wel kan gebruiken
zonder piano had ik misschien nooit een werk uit het hoofd moeten leren
zonder het orgelspel ben ik er steevast van overtuigd dat mijn vaardigheid tot het
zichtlezen niet zo ontwikkeld zou zijn als die nu is
zonder ervaring met orgel was ik nooit zo dicht in aanraking gekomen met het vak
improviseren (klassiek)
zonder het orgelspel/de orgelopleiding had ik op piano nooit legato (zonder
bindpedaal) kunnen creëren zoals ik dat nu vanuit de orgelklas heb geleerd (want er
bestaat geen bindpedaal op een orgel)
zonder orgelspel had ik nooit zo soepel kunnen omgaan met klavierwisselingen
zonder de vele handboeken van piano en orgel had ik nooit de theoretische
achtergrond over vingerzettingen bij specifieke toonladders en (gebroken)
akkoorden
zonder een orgelopleiding had ik nooit dergelijk harmonisch inzicht gehad
zonder de confrontatie van het bespelen van al die verschillende instrumenten was
mijn toucher nu veel gevoeliger (negatief) voor lichtere en zwaardere klavieren
door de combinatie ben ik beter bewust van de duur van de noten, op beide
instrumenten
zonder de combinatie had ik nooit zoveel ervaring als nu in het begeleiden
zonder de combinatie had ik mezelf nooit bewust gemaakt van efficiëntie in de
armen en handen
zonder de combinatie zou ik me nooit hebben afgevraagd hoe een noot een accent
kan krijgen
…
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4 Resultaten (van de gebruikte methodieken)
Deze resultaten komen uit mijn studieonderzoek, bibliografisch onderzoek natuurlijk ook uit
de interviews die ik heb afgenomen. Daarnaast heb ik me verdiept in verschillende traités
die terug te vinden zijn in de literatuurlijst.
Als laatste element heb ik me de vraag gesteld: “wat vinden mijn collega’s hierover?”, en
dat is terug te vinden in de resultaten uit interviews.
Illustratiemateriaal ter bewijs zijn te vinden in mijn vooronderzoek, ter versterking en
voorbereiding om mijn conclusie en stellingen/hypotheses te bevestigen/te staven.

4.1 Resultaten uit interviews
bron: interview Els Biesemans (16 december 2015, 21u30 - 23u)
Els Biesemans maakt geen gebruik van een imaginaire wereld tijdens het musiceren, mevr.
Biesemans is van mening dat de ideeën zoals een hobo, hoorn of het register ‘Nazard’
imiteren te ver van het mogelijke ligt om te kunnen insinueren op een piano. Het resultaat
bij het uitvoeren bevredigt niet genoeg, “het ligt simpelweg te ver van mijn bed en klinkt
nooit overtuigend genoeg.”
Ze is ook van mening dat de technieken van een organist en een pianist elkaar aanvullen, de
zogenaamde overbodige ‘pianobewegingen’ zoals ik eerder heb vermeld moeten
gerelativeerd worden. Dit wil volgens haar niet zeggen dat de speeltechnieken van beide
instrumenten volledig verschillend zijn, maar de soepelheid, virtuositeit komt van pas op de
beiden instrumenten.
“Die grote bewegingen van sommige pianisten zijn ook te groot en overbodig op piano, als
je daar verbetering in krijgt, creëer je ook een goede orgeltechniek, maar het belangrijkste
zijn de oren. Luisteren naar wat je speelt en hoe het klinkt, opnames van jezelf maken en
enorm kritisch luisteren.” “Uiteindelijk moet het publiek na het concert zeggen: ‘Wat klonk
het orgel / die piano mooi, zo mooi heb ik het nog nooit gehoord’, moesten ze de
tegenstelling zeggen dan ligt de fout bij de uitvoerder.”
Als organist zijn we volgens haar meer bezig met te luisteren naar onszelf, omdat we er ons
meer van bewust zijn dat de klank van verschillende hoogtes en dieptes komt. Dat verklaart
naar mijn oordeel ook haar antwoorden op de statements uit het interview:
elke pianist kan (snel) leren orgel spelen = 4
elke organist kan (snel) leren piano spelen = 5
Door haar passie van de specifieke historische instrumenten uit de tijd / stijlperiode van het
oeuvre dat zij uitvoert, is het logische gevolg van meerdere instrumenten te combineren dat
haar interesses op nieuwe ongekende domeinen enorm groot is.
Pas dan voel je wat de muziek bedoelt / bedoeld heeft.
Mevr. Biesemans vindt ook dat pedaalspel niet moeilijk is.
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bron: interview Peter Jeurissen (7 januari 2016, 14u - 16u)
Peter Jeurissen heeft de opleiding gelijktijdig kunnen volgen op het Lemmensinstituut, op
aanraden van pater Van Reeth.
Wat me opviel tijdens het interview met Peter is dat hij vooral aan de noden van de student
denkt. Daarnaast is het hoorbare ook belangrijker dan de manier waarop. Natuurlijk geeft
hij toe dat een doorgronde basistechniek piano het orgelspel helpt, maar hij vindt niet in
tegenstelling tot anderen dat deze in de weg zal staan tijdens het orgelspel.
In zijn job komt hij dagelijks in contact met zangers, en daar heeft hij enorm veel van
geleerd. De samenwerking met zangers gaat vaak over het contact met het publiek, en hij
vindt dat dit vaker moet vertaald worden in het solospel van eender welke muzikant. De
momentopname moet duidelijk kunnen weergeven welk concept een muzikant tijdens de
uitvoering wilt brengen.
Ik zie hierin wel een link met de mening van Els Biesemans, die erop staat dat het auditieve
resultaat altijd primeert.
De antwoorden op de statements uit het interview:
elke pianist kan (snel) leren orgel spelen = 5
elke organist kan (snel) leren piano spelen = 5
analytischer kijken naar muziek = 6
combinatie leidt tot meer muzikale interesses = 6
Door te combineren heeft hij naar eigen zeggen een flexibiliteit ontwikkeld die sommige
muzikanten missen. Spelen op twee verschillende instrumenten uit de
klavierinstrumentenfamilie heeft daarin zeker en vast bijgedragen.
Een gouden tip die hij trouwens voor iedereen meegeeft is het belang van studeren op
goede instrumenten. Je leert zoveel meer bij aan een geweldig instrument.
“De richting of uitvoeringen van piano verdragen meer vernieuwende uitvoeringen,
daarnaast aan het orgel lijdt dit sneller tot stijlbreuk. Dit is te wijten aan de moderne piano
die gewoonweg elke stijl kan verdragen. Maar misschien een boodschap naar de
orgelbouwers van vandaag toe?
Hij is er ook van overtuigd dat “het bewustzijn van een goede muzikant helpt tot een
interpretatie die geïnspireerd overkomt”. “Goede muzikanten luisteren meer naar klassieke
muziek en kennen meer symfonische werken, en dit heeft zeker invloed op dat bewustzijn.”

62

bron: interview Ludger Lohmann (10 januari 2016)
- In case you play more than one "keyboard instrument”: why do you have interests for
doing this kind of combination? (I ask this because I remember you know some Chopin
etudes, and you approached them as an organist) Do you have personal idols?
I actually don't play anything but the organ for a long time. As a youngster and as a student I
played the piano, of course, and a lot of the Romantic repertoire in particular fascinated me
a lot, but I haven't practiced that any more since I started the harpsichord. I did a lot of
harpsichord playing as a student and in the years after, and in fact the pure sound of the
instrument has always attracted me more than the pure sound of the modern piano.
- (in case the previous answers were ‘yes') Did you have your training at the same moment
and was this allowed in your institution?
Yes, I had organ together with piano (that was actually required) and later with harpsichord.
I didn't do piano and harpsichord at the same time, and I do think that these two can disturb
each other. The technique is too different, whereas the organ can be approached both from
a harpsichordist's and a pianist's perspective. Over the last 20 years I have probably taken
more of the pianist's perspective again since I play a lot of Romantic repertoire.
- Do you experience advantages in different musical periods (I don’t know the right word,
examples: baroques, classical, romantic, ...)?
I don't quite understand what you mean by "advantages", but probably: no. Every period has
its strong and its weak sides. And of course every musician likes certain periods or styles
more than others. For me these are mostly the late Renaissance, the Baroque (the German
side of it more than French, Italian or Spanish, for obvious reasons) and the German
Romantic.
- Do you think it is smart/good to specialize in one musical period / in one instrument /
combine all of them?
Difficult to say whether it is smart. It might be smart for a young person in order to establish
a certain profile for the market. On the other hand, the market can also push you in certain
directions. As a young professor (in my late twenties and my thirties) I was mostly regarded
as an "early music person", which was right but to one-sided. Since my involvement with the
Göteborg research (this began when I turned 40) I'm seen more as a Romantic specialist.
Again too one-sided. For my opinion it is not good to specialize just in one style, the musical
perspective becomes too narrow. As a teacher it is in fact very bad. Whether you specialize in
just one instrument is a question of how much you can master, and of course also how much
work the market gives you for one instrument and whether you can (and want to) manage
to pursue a second instrument as well.
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- which extra skills do you need to become as a pianist a good organist?
I think the more important question is how you become a good musician since that is not
self-evident on any instrument. You need a good theoretical (analytical) education, and you
need to sing (preferably with you own voice!).
More specifically: the typical pianist needs to enhance his understanding of polyphony, both
in terms of theory and in technical terms: the left hand has different tasks in typical organ
repertoire compared with typical piano repertoire. Playing the "Wohltemperiertes Clavier",
which is part of the traditional piano education, helps, of course.
- which extra skills do you need to become as an organist a good pianist?
You need to develop a totally different idea of dynamics, though as a really good organist,
who also knows to sing, you should already have that, but still you need to train your fingers
to realize it on the piano.
from scale 1 to 6 (1 = absolutely not and 6 = definitely yes)
- every pianist can learn easily how to play organ.
- every organist can learn easily how to play piano.
Basically it will be easier for both of them to learn the respective other instrument than for
total beginners, but how easy it is depending on your talent. But surely the answer to both
questions is 6.
also statements: (1 2 3 - 4 5 6)
- do you agree: I experience that I often approach music in a very analytic way (for example
like L. van Beethoven)
Maybe I should say 4? I usually don't approach music analytically from the very beginning of
learning a piece, but in the course of learning it comes an analytical understanding more or
less automatically. The nice thing is that you discover more and more in a (some) given
piece(s) over the years, even still when you know a piece already very well for a long time.
- do you agree: combining 2 instruments leads to bigger interests in newer personal musical
unknown fields
5
- do you agree: when mastering the technics of playing piano, as a musician (in my case) it is
hard to learn limit the unnecessary movements in the hands and fingers
4
- what’s your idea of the best training to learn how to separate both manners of playing
(organ vs. piano)
I don't think I have a practical recipe for solving this problem, if it's a problem at all. You
need to study the appropriate techniques of the two instruments as well as you can, always
reflecting on the relevant elements, like: which parts of your body are actually involved, and
which kinds of movements do you perform?
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- further on the previous question: do you have a good council for beginning students?
(doing combination / doing not a combination)
Don't do a combination right away! For practical reasons it is certainly best to start on the
piano. But (many years ago) I have also had quite good experiences with two young students
who started on the organ without having had piano experience before. They developed a
good, crisp and clear organ sound faster than others coming from the piano. They were
teenagers, however, and tall enough to play the pedals from the beginning. With a small
child this wouldn't work.
- to which kind of students would you say to either specialize, or to which kind of students
would rather say to combine?
A general answer to this question is not possible. Basically I would always recommend a
combination with the piano for an organist. A negative recommendation only if the student
just doesn't have enough time or talent to pursue both seriously at the same time. A pianist
will, unfortunately, have to focus on the piano exclusively if he/she ever wants to find work
as a pianist...
- combining two keyboard instruments, do you think that this is an advantage of a
disadvantage for (further) specialization?
neither - nor!
- did you ever think about studying other keyboard instruments?
The only thing which I have never done is the clavichord, and I'm still doubtful whether it is
as useful for an organist as some colleagues claim.
“hearing exercise”:
please don’t watch who’s playing the piano / organ
https://www.youtube.com/watch?v=tK4v_JsggUY
https://www.youtube.com/watch?v=otVsCNLCAQ4
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can you here by which kind of musician (pianist/organist) this piece is played?
are there certain ‘problems’, ‘remarks’, ‘habits’ which you find strange and can be
answered/explained by this sentence:
’this is because the musician is a pianist’ or ’this is because the musician is an organist'
I don't think these are very conclusive examples. In the first, unfortunately, I had to look
since I didn't quite understand why I was listening to a trumpet piece. So I saw that Luc was
playing. But trying to judge this while forgetting this information would also not have been
possible for two reasons: the sound equipment of a computer is too bad, and I don't have an
easy option here to connect it to a good equipment. Second: the piano part is much too
insignificant. A pianist would also play this by sight-reading, and it would not necessarily
sound better.
The Glenn Gould example I cannot access in Germany! But of course I know his way of
playing (funny: I just practiced "Die Kunst der Fuge" the whole morning...), and he is not
really my cup of tea, in spite of my great admiration for his capacities as a pianist. Is this
example his old organ recording? I have never heard it. But in general I might say that his
way of approaching Bach's music on the piano might very well have been influenced by the
organ experiences of his youth. It is more analytical and relies less on "the magic of the right
foot" than the playing of "typical" pianists.
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bron: interview Hannes Minnaar (11 januari 2016)
- waarom heeft u gekozen voor de combinatie, heeft u enige idolen?
Hoewel ik als zevenjarige begon met pianolessen, had orgel eigenlijk altijd al mijn interesse.
Dat uitte zich in een wekelijkse telling van de frontpijpen van ons dorpsorgel tijdens de
preek, als jochie. Van de latere jaren op de basisschool herinner ik me dat ik ingebonden
jaargangen van ‘De orgelvriend’ (geleend uit de bibliotheek) las tijdens de leesmomenten en
pauzes. Als 11-jarige begeleidde ik voor het eerst een kerkdienst. Dit alles
naast/dankzij/ondanks de pianolessen die ik wekelijks kreeg. Dit orgelspel was overigens
puur kerkmuzikaal van aard: het bestond uit geestelijk repertoire en improvisaties daarover.
Inspiratie daarvoor kwam uit Radio 4: van Bach tot Stravinsky en Simeon ten Holt. Tot
literatuur had ik geen toegang en ook een te beperkte techniek (als er door een uitwisseling
toevallig een orgelboek in de bibliotheek verscheen). De piano had daarnaast mijn even
grote belangstelling, met als verschil dat deze gevoed werd door, vanaf mijn 12e,
professionele lessen bij een pianist. Maar je begrijpt uit voorgaande dat toen ik eenmaal op
het conservatorium binnen was, ook de orgelafdeling mijn interesse had. Tijdens mijn
tweede jaar piano begon ik met orgel als vrijwillig bijvak. Mijn orgeldocent, Jacques van
Oortmerssen, had mij als ongeleid projectiel daarvoor binnengelaten op voorwaarde dat ik
het op termijn als tweede hoofdvak zou aannemen. Ik denk dat hij daarmee niet meer
bedoelde dan dat ik de lessen serieus zou nemen. Mijn pianodocent, Jan Wijn, was niet zo
enthousiast over het idee. Dat had vooral te maken met de tijdsverdeling: hij was van
mening dat ik om een goede pianist te worden, zo veel mogelijk tijd achter dat instrument
moest doorbrengen. Hij stelde dat ik niet eerder dan tijdens mijn derde jaar aan een tweede
hoofdvakstudie mocht beginnen. Aldus geschiedde.
De combinatie kwam overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Al sinds mijn eerste
kennismaking (achter de piano) met Das Wohltemperiertes Klavier was duidelijk dat Bach
een onmisbare rol in mijn leven zou spelen. Het was een logisch aanknopingspunt op
zodoende tijdens mijn studie via het orgel verdieping in zijn werk zou zoeken. De orgellessen
ontsloten op hun beurt overigens weer het hele domein van de oude muziek, waarmee op
een piano helaas weinig te beginnen valt.
Echte idolen heb ik nooit gehad. Natuurlijk was ik overrompeld door opnames van kanonnen
(zo verschillend) als Argerich en Pollini, maar bij die overrompeling bleef het. De Nederlandse
pianist Ivo Janssen was in zekere zin een voorbeeld, omdat hij lekker zijn eigen gang ging en
een inspirerend repertoire vertolkte. Als conservatoriumstudent (en tot op de huidige dag)
werd (en word) ik diep geraakt door het Bachspel van Willem Brons, een van de
pianodocenten. Hij bleek overigens als organist begonnen te zijn.
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- heeft u de opleiding gelijktijdig gehad? zoja, was dit toegelaten op uw leerinstelling?
Jacques van Oortmerssen was (het kost me moeite die in verleden tijd te gebruiken) iemand
die grondig te werk ging. Vrijwel iedereen die bij hem kwam studeren moest van vooraf
beginnen. Op die manier leerde ik als organist een geheel ‘nieuwe’ (in feite meer historische)
techniek en daarmee ook taal. Omdat ik tegelijkertijd op de gebruikelijke wijze piano
studeerde, kon ik dit goed scheiden. Aan het Conservatorium van Amsterdam zag niemand
er een probleem in.
- ervaart u technische voordelen binnen verschillende stijlperiodes?
Het uitgangspunt van mijn pianostudie was natuurlijk het bespelen de moderne piano, een
(post)romantisch product met bijbehorende techniek. Daarbij veel nadruk op flexibiliteit,
ontspanning, pedaalgebruik etc.
Daarmee kan men virtuoos repertoire aan, zelfs op de huidige, zware instrumenten. Ik
beschouw het als een groot voordeel ervaring te hebben met deze techniek. Sterker nog, ik
voel mijn pianistische conditie stijgen wanneer ik een tijdje veeleisende werken van Liszt of
Rachmaninoff studeer. Het gehele apparaat wordt daarvan soepeler, en daarvan heb ik zelfs
voordeel wanneer ik daarna Beethoven en Schubert speel.
Veel orgelmuziek uit de laatromantiek en daarna maakt natuurlijk wel gebruik van de
verworvenheden hiervan. Dus daarin schuilt ook zeker een voordeel.
Tegelijkertijd: de hierboven (bij de vorige vraag) genoemde meer historische benadering
heeft mij vooral muzikaal veel gebracht. Het gebruik van historische vingerzettingen, met
nuance leren articuleren, retorisch fraseren – deze zaken zijn onontbeerlijk voor het leren
begrijpen van oude muziek (misschien beter nog: voor het bespelen van historische
instrumenten). Maar het opent ook de ogen voor aspecten in het latere repertoire die je
anders misschien over het hoofd ziet. Zodoende kun je ook klassiek en vroeg-romantisch
repertoire veel ‘zuiverder’ – dus minder gekleurd door de muziekgeschiedenis erná – bezien.
Waarbij ik moet aantekenen dat op de moderne piano vervolgens wel vaak een vertaalslag
nodig is, omdat het instrument juist vanuit de romantische bril vaak veel beter werkt. En die
romantische bril kan overigens ook belangrijke factoren in de muziek blootleggen. Het is
echter een voordeel je ervan bewust te zijn, en hem naar keuze te kunnen op- en afzetten.
Hetzelfde geldt omgekeerd natuurlijk. Je bewust zijn van de worteling van veel romantische
muziek in de traditie is een pre, maar men moet niet vergeten dat de esthetiek daarvan niet
minder romantisch wordt.
- kiest u voor 1 stijlperiode / verschillende per instrument / verschillende op alle
instrumenten als uitvoerder?
Zoveel als het instrument dan wel de muziek toelaat. Bach kun je prima op de piano spelen,
het meeste van Sweelinck niet. Mendelssohn in middentoon: liever niet… (hoeveel er ook
voor aan te dragen zou zijn).
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- welke bijkomende vaardigheden heb je nodig om als pianist een goed organist te worden?
- welke bijkomende vaardigheden heb je nodig om als organist een goed pianist te worden?
In beide gevallen moet men natuurlijk eerst en vooral musicus zijn. Grote organisten van
weleer konden met een op de piano geënte techniek prachtig Bach spelen. En ik twijfel er
niet aan dat Liszt ook achter het orgel tot indrukwekkende resultaten kwam.
Voor beide diersoorten is gevoel voor klank/toonvorming wat mij betreft heel belangrijk. Dat
is naast (gemeenschappelijke) muzikaliteit een kwestie van (een per instrument
verschillende) techniek.
Het pianorepertoire vraag heeft daarnaast over het algemeen een grotere focus op
virtuositeit – veel organisten zullen dat wel kunnen opbrengen, anderen niet. Het
orgelrepertoire daarentegen, vraagt meer van de coördinatie en wellicht ook van het
evenwicht van de bespeler. Dat is weer niet voor elke pianist weggelegd, maar er zijn er
genoeg.
- bent u het eens met: ik ervaar dat ik vaak analytisch(er) naar muziek kijk, u ook? (zoals bv.
L. van Beethoven?)
Hangt ervan af met wie je het vergelijkt: analytischer dan de gemiddelde student: ja.
Analytischer dan de gemiddelde meesterpianist: nee.
Wie een stuk goed wil begrijpen, zal er ook analytisch naar moeten kijken.
- bent u het eens met: combineren van twee instrumenten leidt tot grotere interesses op
vlak van nieuwe persoonlijke muzikale ongekende domeinen.
Anders geformuleerd: door muziek te benaderen vanuit een andere techniek, ontwikkelt zich
een ander perspectief. Het is zeer gezond om vanuit verschillende perspectieven te kunnen
zijn.
- bent u het eens met: door pianotechniek moet ik me meer leren beperken in overbodige
bewegingen in de handen/vingers.
In relatie tot orgeltechniek: ja.
Het omgekeerde is ook waar: als pianist hoef je niet ieder akkoord tot het eind vast te
houden bij juist gebruik van het rechterpedaal. Daarnaast kan men pragmatischer omgaan
met het gelijktijdig loslaten van noten vanwege de aard van de pianotoon.
- wat is volgens u de beste training (om de twee instrumenten uit elkaar te houden)?
Altijd actief blijven luisteren naar de klank die je voortbrengt en daarop reageren.
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- ik heb soms moeite om de verschillende speeltechnieken per instrument uit elkaar te
houden, heeft u enige goede raad voor beginnende studenten?
Probeer de techniek niet zozeer te relateren aan het instrument, maar vooral aan het
repertoire. Het is in essentie een kwestie van stijl.
- tegen welk type student zou u zeggen te specialiseren, en tegen welk type student om te
combineren?
Moeilijke vraag. Het totale repertoire is te groot om te beheersen – specialiseren op basis
van iemands sterke punten/affiniteiten kan een pre zijn. Tegelijkertijd: ik beschouw het als
vruchtbaar me bezig te houden met aspecten die me van nature minder liggen en daaruit te
leren. Maar wellicht komt die interesse vanzelf wanneer men ze vanuit de specialisatie
beziet. Ton Koopman is tenslotte ook Mozart gaan dirigeren, Frans Brüggen pianoconcerten
van Chopin.
- is combineren volgens u een voor- of nadeel voor (verdere) specialisatie?
Combineren en specialiseren lijken me tegengesteld aan elkaar, of begrijp ik de vraag niet
goed?
Voor mij was combineren niet meer mogelijk vanwege de aandacht die de pianocarrière
vroeg. In die zin zou ik kunnen zeggen gespecialiseerd te zijn (of beter: te specialiseren) in
piano.
Tegelijkertijd was de combinatie met orgel wel een zeer vruchtbare bron van inspiratie voor
mijn interpretatie van het pianorepertoire.
- heeft u ooit andere klavierinstrumenten gekozen?
Nee. Ik zou me graag bekwamen in jazz, in fortepiano, in klavecimbel, maar helaas: geen
tijd!
luisterfragment:
https://www.youtube.com/watch?v=tK4v_JsggUY
https://www.youtube.com/watch?v=otVsCNLCAQ4
komt dit door orgel?
Ja.
komt dit door piano?
Nee. Dit komt in de eerste plaats door Glenn Gould, en wellicht een beetje door het
stereotype beeld dat hij over hoe men orgel speelt heeft.
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4.2 Antwoorden op mijn stelling
§
§
-

§
-

-

Verbetert dit mijn hypothese/voorstelling?
JA / NEE
antwoord:
Een echte meester van zijn/haar instrument kan als toetsenist zijn techniek
minimaal, onmerkbaar aanpassen in functie van het instrument. Organisten moeten
dit vaker doen omdat de orgelbouw een hele evolutie kent binnen de courante
stijlperiodes, dus heeft hier voordelen door zijn/haar flexibiliteit. Alsook moeten ze
vaker omgaan met verschillende klankdimensies en vocaal- en instrumentaalgeïnspireerde registraties wat vraagt om een goede balans in telkens opnieuw een
andere kerk en een verschillend orgel. Door de combinatie leert een uitvoerend
musicus net bewuster om te gaan met articulatie en toucher.
Als pianist en organist behalen vele musici (bevestigd via de interviews) een goede
techniek dankzij de onuitputtelijke lijst van etudes die voor de handen en vingers
geschreven zijn binnen de pianoliteratuur. Composities voor orgel komen uit een
periode waar veel analytischer gecomponeerd werd, dus dit gaat samen met het
analytische denken van een organist.
JA / NEE
antwoord:
Niet elke musicus die orgel speelt bekijkt muziek analytischer zoals ik had gedacht,
dit hangt volgens sommige eerder af van de algemene leeftijd van die persoon. Het
analytisch inzicht komt met de jaren.
antwoord:
De overbodige bewegingen die volgens mij de techniek in zijn nadeel spelen zijn
volgens de helft van de geïnterviewden geen nadeel. De manier waarop is submissief
aan het auditieve resultaat. Iedereen heeft dan ook zijn eigen lichaam waarmee
hij/zij musiceert.

In het algemeen zeggen vele gerenommeerde musici die ik heb geïnterviewd dat mensen
die goed kunnen combineren vaak goede algemene musici zijn met een brede kennis over
muziek. Daarnaast moeten ze ook goede oren hebben om anticiperend te luisteren wat het
resultaat is tijdens een uitvoering dat zij uitvoeren.
• Is het een bevestiging of een ontkenning van mijn stelling?
- antwoord:
Omdat de meningen verschillen rond de bewegingen die het technische aspect in de
weg staan, is niet iedereen hierover akkoord. Het oor komt nog steeds op de eerste
plaats, en de manier waarop maakt voor sommigen niet veel uit.
Niet iedereen is er helemaal van overtuigd dat iedere organist/pianist (snel) piano/orgel kan
leren spelen. Het vraagt een moment stilstand en bewustwording van de technische
benodigdheden bij de wissel van instrument, en die komt pas na enkele jaren. Uiteindelijk is
80% het met me eens, combineren is verrijkend langs twee kanten.
“I made my point.”
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5 Conclusies (op metaniveau)
Eerst en vooral ben ik van mening dat er absoluut verder onderzoek nodig is. Door een
afbakening die zinvol was voor deze masterverhandeling heb ik me moeten focussen op
mijn deelvragen. Op vlak van speeltechnieken heb ik het bijvoorbeeld enkel gehad over het
toucher, maar er zijn nog duizend en één andere speeltechnieken die de vergelijkende
studie waardig zijn.
Iets wat me tijdens het onderzoek is bijgebleven is het feit dat een klavierspeler zodanig
moet gevormd zijn en zijn stiel als een echte vakman moet beheersen, zodat hij/zij op die
manier de nodige techniek achter het instrument in kwestie kan aanpassen waar nodig. Dit
zorgt voor meer ruimte om beter te luisteren naar wat men uitvoert. Want het belangrijkste
medium dat we nodig hebben om van muziek te kunnen genieten zijn onze oren. Voor
sommigen onder ons staat dit medium boven het technische medium, en dat vind ik
persoonlijk best raak geschoten. Maar om te kunnen luisteren moeten we het technische
aspect beheersen. Goede coaches zijn hierbij zeer nuttig, coaches die op de hoogte zijn van
de student zijn/haar combinatie.
Op algemeen vlak ervaar ik bij mezelf niet alleen als musicus maar ook als persoon een
combinatiedrang. Ik wil graag van alles veel te weten komen en veel dingen kunnen. Dit is
misschien typisch aan mijn persoonlijkheid, maar misschien is mijn persoonlijkheid wel
beïnvloed geweest doorheen de jaren studie, een studie die bestaat uit een combinatie van
twee hoofdvakken, op hetzelfde moment.
Als ik mijn favoriete uitvoerders/musici op een rijtje zet, zitten daar hier en daar ook musici
bij die het dirigeren van symfonieorkesten combineren met een professioneel leven als
pianist, nl. Vladimir Ashkenazy, Daniel Baremboim, Christoph Eschenbach, Christian
Zacharias, …. Toeval?
• Wat dit onderzoek zinvol? Was deze manier goed?
Mijn ervaringen tijdens dit onderzoek heeft me doen inzien dat het algemeen musicus-zijn
een groter belang heeft dan lang stil te staan bij uit te zoeken waar nu eenmaal de grote
verschillen zitten. De twee ervaringen zijn verrijkend in beide opleidingen.
• Aanbevelingen/bevindingen voor anderen:
Een tip die ik andere zeker en vast wil meegeven is om via deze verhandeling zich te laten
inspireren en te documenteren om een dergelijke keuze wel of niet te maken.
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6 Samenvatting
Zoals in de inleiding vermeld wilde ik overtuigende antwoorden geven op mijn
onderzoeksvragen.
1) Welke verschillende zijn er op vlak van het toucher (op orgel en piano) tijdens
het musiceren op instrumenten die tegenwoordig beschikbaar zijn? Zorgt die
keuze van het instrumentarium binnen het toucher voor verschillen of
restricties na deze vergelijkende, artistieke studie?
2) Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten speelt
groter dan iemand die dat niet doet? Hebben pianisten/organisten meer
imaginaire mogelijkheden / klankkleuren door de combinatie? Proberen ze
vaker dan andere hun instrumenten als een ‘orkest’ te laten klinken?
in deze didactische verhandeling geef ik weer dat het combineren van piano- en orgelstudie
of -spel een voordeel is.
Een zeer mooi conclusie die tijdens dit traject tot bij mij kwam, is de volgende:
Musici luisteren naar wat ze doen, ze beheersen hun techniek van het spelen
zodanig goed dat ze naar gelang het type instrument binnen de twee verschillende
instrumentenfamilies hun spel kunnen aanpassen om te laten horen wat hij/zij in
gedachten heeft. Zo primeert het instrument en niet de techniek. Uiteindelijk is het
hoorbare resultaat datgene wat echt telt.
Na een concert moet het publiek zeggen: “Ik heb dat instrument nog nooit zo mooi
horen klinken, toch een prachtige klank.”
De opdracht de musicus is niet volbracht als het publiek contradicties van
bovenstaande uitspraak verwoorden.
De grotere bewegingen dan bij studieboeken voor orgel die gedocumenteerd staan in
studieboeken voor piano zijn, ‘less is more’ is hier een gepaste uitspraak. De echte vakman
gebruikt ergonomisch zijn handen en lichaam om te musiceren, overbodige bewegingen die
in conflict komen met een ontspannen techniek moeten gereduceerd worden.
Samen met het vooronderzoek, mijn eigen bevindingen en ervaringen, hulp van
vakdocenten, medestudenten en geïnterviewde musici ben ik tot een duidelijker standpunt
gekomen. Door het onderzoeken en analyseren van verschillende leerboeken en traités,
vergelijkend met documenten voor orgel en voor piano vullen de leeroefeningen mekaar
aan. Om eerlijk te zijn, er zijn enorm veel etudes voor piano gecomponeerd en minder voor
orgel, maar dat is door het feit dat als men de kunst van het klavier beheerst, de artiest in
kwestie zichzelf zodanig goed moet kunnen aanpassen waar nodig. Daarnaast hoort er bij
een orgelopleiding een meerderheid aan theoretische informatie, zoals contrapunt,
registratie, …. Deze elementen kunnen dan weer dienen in de algemene vorming van een
goede musicus.
Een logisch gevolg van combineren is dan ook weer de bredere repertoirekennis en bij velen
ook de nieuwsgierigheid naar meer, nog meer onbekende muzikale paden bewandelen om
alles uit de klavierwereld te halen wat mogelijk is.

75

Uit mijn onderzoek blijkt dat niet iedereen gebruik maakt van een imaginaire
klankenwereld, wat ook begrijpelijk is omdat specifieke klanken ver van het timbre van een
piano liggen. Op orgel kan men hierin sneller nabootsen wat men in gedachten heeft.
Een uitvoerend organist is er zich meer van bewust vanwaar zijn klankproductie komt,
organisten spelen op verschillende klavieren/niveaus die uit verschillende hoeken en kanten
komen van het instrument. Er moet ook altijd goed worden gecontroleerd hoe de balans op
locatie waar de luisteraar zich bevinden zal, orgels staat nu eenmaal vaak in de hoogte...
Organisten moeten zich meer bewust maken van de ruimte, de hoogtes en dieptes vanwaar
de klank komt.
Pianisten zitten in principe ook aan de foute kant van hun instrument, want de klank
projecteert zich naar de rechterkant van de uitvoerder. Organisten zullen beweren dat ze
daarom minder kritisch luisteren dan pianisten. Pianisten zullen hier vaak hun eigen winkel
verdedigen, maar sommigen onder hen staan versteld wat er bij organisten allemaal wél
komt bij kijken.
De pianisten ontwikkelen daarnaast dan wel een veel meer uitgebreide vingertechniek door
het gigantische aanbod van etudes. De pedagogie van het orgelspelen niet zo overduidelijk
gestoeld op techniek, er zijn te weinig studies voor manuaal, maar vele docenten (o.a. Bart
Naessens) geven hun studenten piano-etudes ter voorbereiding van het orgelrepertoire.
In het algemeen moet een musicus die de beide wil combineren iemand zijn met oren aan
zijn/haar hoofd. Het luisteren en anticiperen op de klank die komen zal zou geen probleem
mogen zijn als meester in zijn/haar vak. Techniciteit vastklampen aan een instrument is ook
niet altijd de juiste manier, het is dan ook vaker stijlgebonden. Volgens Bart Naessens is er
wel een duidelijk verschil tussen de combinatie orgel/klavecimbel en orgel/piano. Het eerste
voorbeeld van combineren ligt dichter in elkaars verlengde, maar voor het tweede
voorbeeld is een goede doorgronde uithouding, conditie en techniek (virtuositeit) nodig.
Daarom is niet iedereen zo overtuigd over de statements “elke pianist/organist kan snel
orgel/piano leren.”
Het uitgangspunt van een pianostudie is vaak natuurlijk het bespelen van de moderne
piano, een (post)romantisch product met bijhorende techniek. Daar hoort onverbiddelijk
vele nadruk bij op flexibiliteit, ontspanning, pedaalgebruik, …. Daarmee kan men virtuoos
repertoire aan, zelfs op de huidige, zware instrumenten. Het wordt beschouwd als een
groot voordeel ervaring te hebben met deze techniek. Het hele apparaat wordt er soepeler
van. Veel orgelmuziek uit de laatromantiek en daarna maakt natuurlijk wel gebruik van de
verworvenheden hiervan. Dus daarin schuilt ook zeker een voordeel. Tegelijk brengt een
orgelopleiding ook een doorgronde historische benadering bij het studeren mee. Deze hoort
muzikaal veel informatie bij te brengen en het musician-ship te voeden. Ik denk maar aan
het gebruik van historische van historische vingerzettingen, met nuance leren articuleren,
retorisch fraseren, …, alles onontbeerlijke elementen voor het leren begrijpen van oude
muziek, of nog beter: voor het bespelen van historische instrumenten. Maar het opent ook
de ogen voor aspecten in het latere repertoire die men anders over het hoofd ziet.
Zodoende kun je ook klassiek en vroeg-romantisch repertoire veel ‘zuiverder’ (dus minder
gekleurd door de muziekgeschiedenis erna) bezien. (Minnaar, 11 januari ‘16)
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De opleidingen met bijhorende nevenkennis vullen elkaar aan.
Stevige voorbeelden zoals bijvoorbeeld Ludwig van Beethoven die als jonge kerel ’s zondags
de mis ging begeleiden kon enorm goed zichtlezen in zijn latere leven, en dat had hij te
danken aan zijn orgelstudies. Zijn symfonieën verwijzen trouwens soms ook naar
orgelklanken.
Het combineren is trouwens niets nieuws, als ik terugdenk aan J. S. Bach, J. Brahms, F.
Mendelssohn Bartholdy, W. A. Mozart, …. Allen waren ze multi-instrumentalisten,
waaronder telkens orgel en piano/klavecimbel. Georg Philipp Telemann speelde zelfs een
begeleiding op orgel, met pedaalspel terwijl hij zelf de melodie meezong.
Opvallend is ook dat alle componisten hierboven vermeld symfonieën componeerden, het
orkestrale denken is dan ook zeker terug te vinden in hun muziek voor solo-instrumenten.
De uitspraak “mon orgue, c’est mon orchestre” komt dus niet uit het niets…
Nog een goed voorbeeld is J. Brahms zijn 3e sonate voor piano in f (op. 5), die volgens vele
de symfonie-sonate wordt genoemd. Na beluistering kun je wel snappen waarom, zelf heb
ik ook fragmenten gevonden waarin de componist als speeltechniek “quasi pizzicato”
vraagt. Deze compositietechniek/inspiratie is ook zeker terug te vinden bij muziek van César
Frank.
De componisten die enkel het klavecimbel naast het orgel kenden zijn het vermelden waard
omdat zij met stevige bewijzen al in de barokke periode zochten naar een klavierinstrument
waar dynamische verschillen op konden gemaakt worden. De eerste pianofortes kwamen
trouwens op in 1698, dus al de bovenstaande componisten hadden er zeker weet van.
Tegenwoordig is een brede kennis van vele verschillende dingen in onze maatschappij
minder voorkomend, dat is omdat er meer er meer gespecialiseerd wordt binnen de
ondertussen opgebouwde kennispiramide, we kunnen zelfs spreken van hyperspecialisatie.
Een van de grote voorbeelden uit ons eigen milieu en onze eigen tijd is Jos Van Immerseel,
die enkele jaren terug concertformule uitbracht waar hij speelde op klavecimbel, orgel en
piano.
Ik sta ook helemaal achter de heruitvinding van klavier(isten)klassen, een opleiding die alle
klavierinstrumenten aanbiedt, tegelijkertijd.
Dit werd in de barok alvast ook zo gedaan, door de indicaties op de partituur die zei:
“gecomponeerd voor klavier”, de keuze welk (type) klavier lag dus volledig vrij bij de
uitvoerder. De compositie van J. S. Bach “Kunst der Fugue” (BWV 1080) is nog steeds niet
zeker geweten voor welke instrumenten sommige delen bedoeld zijn, maar misschien is dit
ook zo de bedoeling geweest…?
Door afbakening heb ik vele onderzoekspaden en -thema’s moeten overslaan, ik heb
jammer genoeg keuzes moeten maken om op een bepaald onderwerp te kunnen focussen.
Ik vind daarom ook dat verder onderzoek ongetwijfeld nodig is, want er zijn nog duizend en
één andere belangrijke speeltechnieken.
Musici die nog twijfelen over een keuze wil ik motiveren de combinatie te overwegen. Ik sta
ook helemaal open om mijn ervaringen, kennis en scriptie te delen en uit te wisselen met de
onderzoeksgroep.
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Bijlagen
1. behandeling componisten die duidelijke interesses en talenten op en rondom het
orgel vertoonden
§

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):

Ludwig van Beethoven, zeker niet onbekend bij het brede publiek. Maar slechts enkele
Beethovenfanaten weten dat hij ook een voorliefde voor het orgel had. In de biografie
geschreven door Jan Caeyers (Caeyers, 2009, p. 207) beweert de auteur dat Beethoven
in zijn symfonieën verwijst naar het orgel als instrument. Hij gebruikt als het ware het
orkest als instrument. Een idee dat later nog verder leeft. In dit subhoofdstukje komen
de feiten grotendeels uit de biografie geschreven door mr. Caeyers.
Eerst en vooral staat deze componist/musicus grosso modo bekend om al zijn
symfonieën, ettelijke pianowerken en enkele kamermuziekwerken. Wat bijna niemand
weet is dat hij van jongs af de eucharistieviering op orgel begeleidde en elke week met
veel plezier terugging om orgel te kunnen spelen. Zo noemt mr. Caeyers hem de ‘jonge
professional’, omdat hij zo goed als een fulltime had. ’s Morgens de plechtigheden in de
kerk, nadien repetities met zangers en in de namiddag en ’s avonds werd hij ingezet als
continuospeler van opera’s en orkestproducties.
Hij heeft om deze reden ook ongetwijfeld jonge orgelwerkjes gecomponeerd, en als
uitvoerend, kritisch musici vind ik deze werken zeer organistiek. Hij gebruikt het
instrument alsof hij het goed kent, wat ook wel zo geweest zal zijn. Hier en daar kun je
voor jezelf al uitmaken welke melodielijn je welk instrument zou toekennen in een
orkest, voor één van z’n symfonieën. Er zijn zelfs arrangementen van zijn symfonieën op
orgel.
In die tijd bestonden er ook nog geen reducties, dus moest de jonge Beethoven alles op
zicht reduceren, wat niet alleen enorm moeilijk is, maar ook enorm bevorderlijk voor
het zichtlezen. Het is een klein beetje te vergelijken met de doorsnee partituur van een
organist en die van een pianist, bij een orgel komt er minstens één extra notenbalk bij.
Dit is misschien één van de argumenten dat organisten beter kunnen zichtlezen dan
pianisten. Namelijk naast het barokke continuospel1 ook ingeschakeld worden als
repetitor en dergelijke, …. De jonge Beethoven kreeg op zeer jonge leeftijd reeds lessen
basso continuo van zijn grootvader.
Al deze elementen zorgde ervoor dat hij later de moeilijkste pianopartijen van blad kon
spelen.
In het boek heb ik ook gevonden dat Beethoven kennis maakte na een orgelconcert dat
hij zelf gaf, kennis maakte met mr. Johann Andreas Stein, een piano- en orgelbouwer met
een zeer goede reputatie voor het bouwen van moderne pianofortes. Hij is de man
achter het nieuwe aanslagmechanisme waardoor het hamertje snel en met veel nuance
de snaar raakt.

1

basso continuo: een verkort systeem door enkel gebruik te maken van cijfers en een
basnoot om zo de bedoelde, nodige harmonieën korter weer te geven voor de
continuospeler (akkoordisch).

Hier valt me ook op dat een klavierbouwer ook een orgelbouwer is! (Caeyers, 2009, p.
109)
De invloeden van het orgel als instrument en als zijn timbre in zijn symfonieën en
eventueel andere composities is naar mijn oordeel te wijten aan zijn tijd dat hij in zijn
jeugd maar ook later doorbracht op het doksaal en achter het orgel zelf. Daarnaast
bespeelde hij het met veel plezier dus ik ben er zo goed als van overtuigd dat hij hier en
daar expres organistieke accenten in zijn composities heeft toegevoegd.

•

Franz Liszt (1811 - 1886):

Franz Liszt was eerst en vooral pianist, vandaag de dag nog steeds beschouwen we hem
als één van de grootste pianovirtuozen. Ik denk maar aan zijn ballades, sonate(s),
concerti, etudes, enz., …. Liszt herschreef bijvoorbeeld de wereldbekende vioolstudies
van Paganini en speelde die voor piano. Het is welbekend dat Niccolò Paganini een uniek
vioolvirtuoos is, men hoeft zijn etudes niet per se hebben gehoord of men weet zo al dat
dergelijke werken herschreven voor piano allesbehalve gemakkelijk zijn. We kunnen er
dus van uit gaan dat Franz Liszt een zeer goede techniek had, niet omdat hij ze
herschreef, maar omdat hij ze zelf speelde.
Op een leeftijd van amper 9 jaar was hij reeds aan het optreden als concertpianist.
Na de dood van zijn vader (Liszt was toen 15 jaar) was hij volledig uitgeput van het
concerteren en was hij ook een hele tijd niet te vinden op de podia. mr. Julius Kapp
noemt zijn leerjaren ook weleens: “Lehrjarhe unter des Vaters Führung”
Nota: de vader van Liszt was een multi-instrumentalist.
Pas enkele jaren later speelde hij terug frequenter concerten, vaak ook om eigen
composities te introduceren. Vaak maakte hij gebruikt van thema’s of elementen van
andere voorgangers in zijn muziek. Liszt is ook de ‘uitvinder’ van het geven van
masterclasses.
Rond de leeftijd van 30 jaar maakte hij met zijn virtuoos pianospel de vrouwen in de
concertzalen zo gek dat hun mannen jaloers werden! We kunnen hem de popster van de
klassieke muziek noemen, ook omdat hij populair was bij het brede publiek.
Hij was misschien niet zo uitermate getalenteerd als organist dan als pianist maar hij
hield enorm van het instrument en componeerde er muziek voor waarvan we wel
kunnen zeggen dat het op technisch vlak zeker niet tot het gemakkelijke repertoire
hoort. Zeker geen composities om over het hoofd te zien. Toen hij in Weimar verbleef
ging hij soms maandenlang elke dag het orgel opzoeken.
Ik denk nu maar aan zijn “Prelude & Fuga gebaseerd op B.A.C.H.” (S. 260) gecomponeerd
rond het jaar 1860 en het werk “Fantasie und Fuge über den Choral Ad Nos, ad
Salutarem Undam” (S. 259). Dit laatste werk zal ik spelen op mijn eindexamen, omdat ik
persoonlijk voel dat dit werk me enorm goed ligt omwille van de pianistieke
gedachtegang in combinatie met uitgebreide registratiemogelijkheden.
Uit het werk naar B.A.C.H. waarin Liszt meerdere malen overduidelijk verwijst naar de
naam Bach kunnen we ook vaststellen dat hij een grote voorliefde voor Johann Sebastian
Bach had. Dit kan ook een van de oorzaken zijn van zijn liefde voor het orgel.
Alsook het feit dat de eerste editie oorspronkelijk voor orgel of pedaalpiano werd
uitgegeven wil al veel zeggen.
Mr. Kapp beschrijft ook hoe Liszt tussen 1835 - 1837 het nieuwgebouwde orgel door
orgelbouwer Moser van de Nikolauskirche leerde kennen (Kapp, 1908, p. 47). Hij moest

het wel een zeer machtig instrument gevonden hebben want hij zou er urenlang zijn
verbleven om enkele werken te componeren, tussen het improviseren door. Zelf gaf hij
later ook orgelconcerten.
Luc Ponet deelde me mee2 dat Franz Liszt zelfs een harmonium liet bouwen waarin een
vleugelpiano in verwerkt zit. Zo kan hij de duur van de noot op een harmonium/orgel
manipuleren via de sterkte van zijn aanslag. Hij liet dit instrument bouwen door zijn
twee favoriete bouwers, nl. Pleyel/Erard (vleugelpiano’s) en Alexandre Père et Fils
(orgels/harmoniums).
Liszt liet zijn muzikale ideeën niet beïnvloeden door het instrument dat hij had maar hij
bouwde een instrument dat voor hem zijn inspiratie was. Naar mijn gevoel probeerde
Liszt hiermee het verschil tussen de twee instrumenten (orgel en piano) te vergeten en
gewoon zoals ze vroeger deden in de barok, componeren voor klavierinstrumenten.
Dhr. Joris Verdin kan ik hieromtrent contacteren want ik vond dat hij een concert heeft
gegeven op dergelijk instrument rond Fr. Liszt (rechtse foto). Hij liet een dergelijk
instrument restaureren in Brussel rond het jaar 1994 en gaf er een concert op na de
restauratie, voordien was dit naar mijn weten nog niet gebeurd.
Rond die periode was Franz Liszt ook al aan het componeren aan zijn symfonische
gedichten. En zoals er weleens gezegd wordt: “Een orgel is een orkest”…

Liszt’s Bachwerk was het gevolg van een bezoek aan de kathedraal van Merseburg
(Duitsland), het werd gebruikt voor de inspeling van het nieuwe orgel.
In een biografie (zie literatuurlijst) vond ik naast vorig feit ook terug dat hij wel bij het
bouwen van meerdere orgels betrokken werd, vooral in de regio waar hij zelf woonde.
Zijn ideeën van klank en orgelklank kunnen worden gerelateerd aan zijn turbulent leven
als concertpianist en later als dirigent van vele orkesten in combinatie met het
componeren van enkele grote orkestwerken.

2

datum gesprek: 9/10/2015

Ik denk bijvoorbeeld aan enkele snelle fragmenten uit de koraalfantasie ‘Ad Nos, ad
Salutarem Undam’ (S. 259) waarin hij vaak componerend laat merken dat er een
bepaalde nervositeit, monumentaliteit, virtuositeit en dramatiek in schuilt.
Omdat Liszt vlakbij de kathedraal van Merseburg woonde werd hij gestimuleerd om
meerdere orgelwerken te schrijven die dan nadien werden uitgevoerd, soms ook door
de vaste organist van dienst. Op dat moment neem ik aan de Liszt zelf reeds te oud was
om zelf te spelen en zich vooral concentreerde op componeren en dirigeren.
§

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921):

Als we het over Camille Saint-Saëns hebben, spreken we alweer over een zeer intelligent
man.
Toen hij vier was componeerde hij al en op zijn zeven jaar kon hij Latijn lezen en was hij
enorm geïnteresseerd in verschillende natuurwetenschappen. Zijn vader stierf toen
Camille Saint-Saëns amper 3 maanden was, zijn schilderende moeder stond er dus alleen
voor.
Dertien jaar was hij toen hij naar het conservatorium in Parijs mocht, waar hij in
dezelfde stad ook enkele jaren vaste organist werd van de St.-Merry kerk. In die kerk
staat een gigantische Cavaillé-Coll. Saint-Saëns kreeg al van jong af orgelles.

Achttien jaar was hij toen hij zijn eerste symfonie afwerkte.
We kennen allemaal het citaat van César Franck: “Mon orgue, c’est un orchestre!”
Zijn meer bekende werken zijn voornamelijk zijn pianoconcerti en symfonieën.
De symfonieën en pianoconcerti die hij schreef bevatten heel veel verschillende kleuren
en karakters. In de pianowerken kun je elke stem orkestreren. Hij werkte ook enorm
hard aan zijn orkestraties, tot aan zijn dood.
Ik vind dat deze componist het perfecte voorbeeld is van een organist die zijn
instrument gebruikt als een orkest.
In een bekend jong werk van hem (Fantasie nr. 1), opgedeeld in twee delen, speelt hij
met gealterneerde en niet-gealterneerde akkoorden op verschillende klavieren en
creëert zo spanning, sfeer en beweging, alsof hij telkens van instrumentengroep
verandert/een groep toevoegt moest je het orkestraal bekijken/analyseren.
Luistervoorbeeld:
Saint-Saëns, C. (1857). Fantaisie nr. 1 in E. Cd-release 12/11/1994: Camille Saint-Saëns,
Fantasies in E-flat major, D-flat major & C-major - Bénédiction nuptiale - The Preludes and
Fugues, Hans Fagius. BIS, catalogusnummer: BIS-CD-556, 1994
Ongeveer in het midden van het werk (maat 58) lijkt de compositie afgelopen te zijn,
maar dan plaatst Saint-Saëns plots een luid akkoord, en gaat gaandeweg via variaties na
het einde - de finale - waar hij dit werk eindigt met het (her)gebruik van het eerste
thema.
In Es groot staat dit werk, een warme, feestelijke toonaard.
Dit jong werk componeerde hij toen hij nog student en organist aan de St.-Merry kerk
was en bewees hiermee dat hij kwaliteiten als musicus had.
Zijn voorganger in die kerk was Louis James Alfred Lefébure-Wély; ook een virtuoos
organist die vooral gespecialiseerd was in Franse symfonische muziek en contact had
met orgelbouwers familie Aristide Cavaillé-Coll.
Zijn opvolgers waren onder meer Théodore Dubois en Gabriel Fauré.
Hij hoort zonder enige twijfel bij deze lijst grote namen.

logboek thesis Nils Hellemans
22/9/2015
Bij het maken van mijn thesis zal ik gebruik maken van een logboek. Het onderwerp
pianotechniek/orgeltechniek en hun voor -en nadelen zal vooral uit eigen ervaringen worden gevoed.
De eerste afspraak met mijn academische begeleider, dhr. Jan De Vuyst. Vanaf heden zal dit een
wekelijkse afspraak worden, telkens om 10u.
Wat me te doen staat:
• boek: Postings - Wendy Morris (State of the Art)
• State of the Art: wat is er reeds gedaan over dit onderwerp door anderen, hoever staan die
anderen al, wat is er precies allemaal al over geschreven?
• eigen analyse
• analyses van lectuur van anderen (actieve componisten/muzikanten + reeds overleden)
• WAT is mijn doelstelling? (STAP 1)
• WAT, WAAROM (vraagstelling, doelstelling = duidelijk afbakenen!!!)
• 3 specifieke deelvragen / thema’s uitkiezen
• wie zal ik interviewen?
• hypothese (methode; met behulp van experten Jan Vermeulen en Luc Ponet)
• conclusies?!
Ingeving: zoek opnames van muzikanten die piano én orgel spelen, voornamelijk orgel/voornamelijk
piano is ook nuttig. Bijvoorbeeld; Glenn Gould.
Anderen: zie aparte lijst.
24/9/2015
Maken van literatuurlijst
25/9/2015
Aanvullen en afwerken van literatuurlijst.
Daarnaast vond ik verschillende traités voor orgel en piano.
Jan Vermeulen mailde me ook met een goeie tip (boek pianotechnieken doorheen de jaren).
Hij wordt co-promotor. Luc Ponet promotor.
Ik heb ondertussen al een hele lijst bekende en minder bekende componisten/muzikanten die orgel
en piano spe(e)l(d)en.
Daartussen heb ik een goed voorbeeld gevonden van een opname van Glenn Gould die orgel speelt, hij
staat normaliter bekend om zijn excentrieke Bachuitvoeringen op de moderne piano. Vele pianisten
vinden deze orgelopname zeer goed, maar de echte orgelkenners/organisten vinden deze opname
verschrikkelijk.
Daartussen zijn er zeker 2 personen die gemakkelijk op school te interviewen zijn en 1 iemand die iets
moeilijker bereikbaar zal worden, maar nog binnen België.
26/9/2015
Het maken van een eigen analyse.
Doelstelling en vraagstelling duidelijk afbakenen.
Het kiezen van 3 specifieke deelvragen / thema’s voor het onderzoek.
State of the Art.

28/9/2015
enkele opmerkingen te verwerken van de academische begeleider Jan De Vuyst:
• ondertitel: zoeken naar een ondertitel die energie uitstraalt, eventueel iets met een
spreekwoord
• LP: doctorandus
• wijziging: promotor en hoofdvakdocent…
• doelstelling: meer iets schrijven zoals: “ik geloof in het dubbele instrument, dat het een goede
keuze is voor mezelf,…”, iets persoonlijk van maken met de nodige documentering en de lezers
proberen te overtuigen. In gedachten houden dat het leespubliek vooral hele goede
muzikanten/docenten en studenten muziek zullen zijn.
• doelstelling: 2e alinea hoort meer bij methodiek
• vraagstelling: hier meer beperken tot een aantal cruciale speeltechnieken;
zeker een element behandelen dat voordelen brengt, misschien ook een techniek behandelen
dat een nadeel of voor verwarring brengt, en indien mogelijk een dat alleen een nadeel brengt.
Hier best 2 tot 4 speeltechnieken bespreken, niet meer!
• formulering algemene vraagstelling; eerder schrijven: “ik baken mijn onderzoek af, mocht ik
later een doctoraat aangaan, kan ik meer ingaan op…
• deelvragen: “keuze van het instrument” laten vallen
• vraagstelling duidelijker maken: focussen op 2 groepen instrument, beperken tot dit
instrument (van een bepaalde leeftijd?) en goed afbakenen!
• deelvragen: over algemene zaken van de hoofdvraag
• mijn vraagstelling eerder: “3 speeltechnieken op 2 leden van de familie-instrumenten”?
• hypothese: pas na het onderzoek schrijven
• pleidooi: misschien iets voor in de ondertitel?
• 1.3.: hier beter ingaan op de relevantie; nl. wat was de waarde van vroeger; over de
combinaties der grote muzikanten der aarde vroeger; anderen met deze documentatie
proberen te overtuigen, aantonen wat dit in mijn curriculum als voor- / nadelen brengt;
aantonen wat voor onderzoek er hierover moet gebeuren; is het relevant voor mij en/of voor
mijn medestudenten/ voor de onderzoeksgroep, medemuzikanten, (curriculum,) culturele
centra,…?
• tip: Bart Naessens met zijn clavinorganum - interview waard!
• pleidooi: toch zeker 1 volledige pagina schrijven
• 2. State of the Art: dit moet relevant zijn voor het onderzoek, dus zie gekozen deelvragen
- hier enkel nuttige boeken even aankaarten, maar niets uit de literatuurlijst verwijderen,
enkele boeken hanteren die over een bepaald onderwerp gaan over ofwel piano, ofwel orgel.
Zeer specifiek te werk gaan hier. Boeken ook ordenen in functie waarover ze gaan; nl. per
orgel/piano/beiden/speeltechniek zus op orgel/speeltechniek zo op piano/…
keuze voor het sorteren: ofwel alfabetisch, ofwel historisch
• boeken sorteren!
• 2.2. nooit zeggen dat hier nog nooit een onderzoek is over gedaan, eerder zeggen: “het is me
niet bekend dat hierover al een onderzoek is gedaan,…”
• bij SotA al de meest interessantste traités vermelden, enkel de allerbeste, natuurlijk ook
aankaarten waarom ze bij de beste horen en zeker en vast expertise vragen aan mijn
hoofdvakdocenten en goed aankaarten waarom dat zo is
• zin: ‘voor mezelf komt dit didactisch enorm van pas’ - deze geeft een negatieve geur, zin best
veranderen in iets dat positiever klinkt
• bij opsomming van pianisten/organisten vermelden dat ze van een tertiaire bron komen
(Wikipedia beter niet vermelden, maar toch zeker iéts), nadien bij maximum 2 à 3 muzikanten
eens goed in detail verder op ingaan met gebruiken van een primaire bron, per uitvoerder
maximum 1 pagina schrijven met de klemtoon van hun gebruik van het instrument in functie
van de juist gekozen instrumenten. Denk eraan: deze 2/3 muzikanten slim kiezen + goede
documentatie vinden, bv. kies Liszt en iedereen waant dat je op hoog niveau orgel speelt
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encyclopedie raadplegen voor lijst van componisten (dit is een betrouwbaardere tertiare
bron!)
tekst: “Uit de boeken die reeds bestaan zal ik uitzoeken waar er hier en daar gelijkaardige
technische…” veranderen!
boeken: aantonen door mij geselecteerd, hier opnieuw slim kiezen, goede boeken zorgen voor
een positieve ‘geur’
SotA: ook stukje tekst over de positionering over mezelf in de wereld
3.1.2. afbakenen; 3 speeltechnieken en focussen op een bepaalde stijl/stroming, hier komt de
pagina van de 3 uitvoerders (info zie hierboven)
3.1.3.1. hier schrijven: “rond die speeltechniek vind ik dit…. / die dat…; negatieve en positieve
commentaar schrijven, te sorteren per speeltechniek
3.1.3.2. “aan die kan ik horen dat hij/zij naast orgel ook piano speelt, of omgekeerd +
illustreren met recente voorbeelden, bv. Ton Koopman? (liefst iemand anders);
horen experten ook wat ik hoor? Hierover mening geven en neerschrijven, daarnaast is dit ook
een test die uit te voeren is bij het interview
3.1.3.3. meer beperken, zal blijken uit de keuze van de specifieke deelvragen, eigen beleving is
iets anders dan wat echt te horen / te zien is. Men ziet / hoort soms wat men wìlt horen. Hier
schrijven over eigen voor- en nadelen gegoten in tekst zoals: “mijn beleving is dat touché op
dat zus is, en op dat zo is,…”
doelgroep zijn mensen (in 3.1.3.3. nog steeds) die geïnteresseerd zijn in orgelspel en pianospel.
Dus probeer toffe bedenkingen te schrijven, belangrijke items te kiezen, opnieuw slim kiezen
en het heel interessant maken, zeker niet alles bespreken!
3.1.4. hypothese komt hier (van in het begin) + welke suggesties ga ik uittoetsen?
eigen suggesties zijn: zelf geluisterd naar Liszt / Koopman, eigen praktijk,… te schrijven: “dit
zijn mijn kwesties, en hier wil ik me mee bezig houden…”
3.2. “ik wil graag een aantal mensen interviewen…” (wachten met opstellen vragen interview
tot na vooronderzoek), zeker geen algemene vragen stellen zoals: “wat zijn uw voor- en
nadelen?” maar “ik ervaar dit,…” (laten horen dat je er wat vanaf weet, to the point, ook zeker
LP en JV bevragen) + Bart Naessens
ook weer te geven: volgende personen heb ik willen interviewen maar het ging niet, dus lijsten
lang genoeg maken, maar enkel bij 6 van de … is een interview me maar gelukt, in de BENELUX
focussen
eigen onderzoek: interview; rigoureus!
vragen interview moeten klaar zijn in oktober
algemene aanpak interview: interview opstellen, mensen selecteren in samenspraak met LP en
JV, nadien citaten uit het interview in tekst opnemen, analyse opnemen, (eventueel interview
opnemen?) interview nadien uitschrijven?, bv. 6 interviews afnemen en slechts 3 interviews
helemaal uitschrijven
nu al doen!: hoe een interview aanpakken? juiste vragen goed uitzoeken! ook zeker vragen aan
JV en LP!
4. resultaten, deze komen naast studieonderzoek, bibliografisch onderzoek natuurlijk ook uit
de interview met de experten, te vervolledigen met citaten + verbeterd dit mijn
hypothese/voorstelling; ja of nee? + is het een bevestiging of een ontkenning van mijn stelling?
hier ook illustratiemateriaal gebruiken om de bewijzen aan te tonen.
uiteindelijk: bv. 6 op 7 is het met me eens, of anders,… + ‘I made my point’(?)
5. conclusie: wat dit onderzoek zinvol, was deze manier goed? ook eventuele
aanbevelingen/bevindingen schrijven voor anderen
6. samenvatting, deze is 3 à 5 bladzijden, rekening houdend met dat deze gelezen wordt door
minder gespecialiseerde mensen (in dit vak), dus toegankelijker
+ opmerkingen in eerste versie MasterproefstraminNH.docx !!!

•

TEGEN VOLGENDE AFSPRAAK:
o vooronderzoek proberen af te werken
o probleemstelling en doelstelling opnieuw schrijven
o reductie van de algemene vraagstelling naar specifiekere vragen
o al zoveel mogelijk stappen in het vooronderzoek zetten
o fase vooronderzoek zouden we moeten kunnen afronden eind oktober
o JV en LP moeten mee zijn; midden oktober eens samenzitten!?
o midden oktober moet IK spreken over mijn voorstellen en over wat ik nog wil doen, het
is een gesprek over mij!

29/9/2015
verwerken tips en commentaren 28/9
30/9/2015
ingeving:
pianist/organist = finalist van de Elisabethwedstrijd voor piano in 2010: Hannes Minnaar
verwerken tips en commentaren 28/9
1/10/2015
ondertitel: het orgel valt niet ver van de piano?! beter eentje dan geentje?!
verwerken tips en commentaren 28/9
3+4/10/2015
verwerken tips en commentaren 28/9: afwerking

9/10/2015
gesprek met Luc Ponet over scriptie:
tips =
• doelstelling: vanuit historisch perspectief (bv. Jozef Joris - combineren in de eerste helft van
20e eeuw WEL en niet in de tweede helft van de 20E eeuw)
• Telemann: perfect voorbeeld van een alleskunner, speelde bv. continuo met pedaal terwijl hij
bijvoorbeeld zelf zong
• in de barok werd er gecomponeerd voor ‘klavier’, wat op meerdere instrumenten kan slaan.
• MANUSCRIPT van Susanne Van Soldt
• César Franck; hij gaf het vak orgel veel analytischer, volledig vernieuwend, alsook gingen de
orgellessen op een piano door!
• boeken ‘Ars Organi’ van Flor Peeters vergelijken met andere pianotraités, didactische
volledigheid, wat precies allemaal?
• woord “musicianship”?
• Lemmens (maar ook elders): ’85 - ’00: als organist moest je piano volgen tot een bepaald
niveau, dat dan kon gevolgd worden door clavecimbel.
• Fr. Liszt: hij had een instrument laten bouwen, een ‘harmoniumpiano’, met de merken Pleyel
en Alexandre Père et Fils.
• woord muzikant(en) vervangen naar ‘musicus’ / ‘musici’
• symfonieën van L. van Beethoven waren enorm orgelminded!
• interview met Jan Caeyers?!
• bij specifieke vragen: een vergelijking en de evolutie maken van volgende werken: Franck op.
18 - muziek van Dupré - Peeters
• online orgellessen (Nederlandse organist met naam ‘Pinker…?’)
• clavichord
• boeken: Thomas de Santa Maria / Diruta
• Bach / Buxtehude: orgel geleerd en/of gedoceerd op een clavichord, niet iedereen had
calcanten, er was nog geen elektriciteit
• afbakening in tijd: 20e E? link leggen met barok en romantiek is snel gebeurd…
• voorkomen van de naam thesis / scriptie? wat is het juiste woord?
• KERN van intro thesis/scriptie: overtuigen door kennis, vaardigheden en attitude (in muziek!)
10+11/10/2015
verwerken van tips Luc Ponet 9/10 en nieuwe tips Jan De Vuyst
boek Thomas de Santa Maria?
online orgellessen, NAAM?

12/10/2015
afspraak Jan De Vuyst:
• 1.3: door opbouw kennispiramide, nu meer hyperspecialisatie, vroeger had iedereen veel toen
‘bredere’ kennis, nu is er wereldwijde specialisatie
• p. 12: term holistisch
• bronvermelding: in de tekst tussen haakjes: APA: (achternaam, jaartal), en terug te vinden in
literatuurlijst. bv. (Süskind, 1992)
• volgens mij veranderen naar: naar mijn oordeel
• Bart Naessens houdt zich hiermee bezig… klink negatief, zin veranderen
• bij 3 componisten, meer bij mijn punt houden, schrijven over: kost verdienen, beschikken ze
over de 2 instrumenten?... componisten uit die 20e eeuw nemen omdat we die ook behandelen?
• telkens zeggen: “ik ga niet in detail deze componist helemaal behandelen…”
• telkens in deze tekst van de componist volgende zaken behandelen: algemene situering, spelen
ze de 2 instrumenten?, de zelfgekozen deelvragen.
• VRAAG 2: nakijken en beter specifiëren
• VRAAG 3: idem
• 3.2: Jan Michiels - doctoraat! vragen aan Yves Knockaert
• lijst personen voor interview: alfabetisch
• woord vooraf: mag grapjes bevatten, zoals “ééntje is geentje”
• deelvragen: 1 mag ook, zolang deze heel goed gespecifieerd is, ofwel 2 hele goede
• alle flarden tekst op betere plaats in indeling zetten
• logboek bij methode vermelden
• naam werk: verhandeling (maar Lemmens moet het scriptie) noemen / thesis is doctoraat
SCRIPTIE asap doorsturen naar Luc Ponet!
13/10/2015
tips Jan De Vuyst doornemen:
NOG TE DOEN:
- teksten 3 gekozen componisten herwerken; eventueel een andere kiezen??? (zie 12/10)
- flarden tekst op betere plaats in grote indeling scriptie/verhandeling zetten
16/10/2015
- boeken Sandra Soderlund uitlenen (bib) - opzoeken op Libis!
- doctoraat (Teatro dell'ascolto) van Jan Michiels is ter inzage (en ook uitleenbaar) in de bibliotheek
van het Conservatorium van Brussel (E02700folio) + programmaboekje reeds ontvangen via e-mail.
23/10/2015
aanpassen p. 14: betoog over componisten/uitvoerders + opstellen van enkele vragen interview

28/10/2015
nieuw idee:
stukjes muziek analyseren; piano (non troppo dolce) imaginaire naar orgel (met register)
imaginaire wereld: voorbeelden
doctoraat Benjamin Bertels: orkestrale karakters Fr. Schubert
vraagstelling: deelvraag misschien over imaginaire mogelijkheden, klankkleuren?
vraagstelling: restricties piano technieken piano/orgel
- vaardigheden piano lopen dieper, JA of NEE?
toch delen techniek? opus 10 en 25!?
Ik kan niet alles bespreken…
“verder onderzoek is nodig” - bij conclusie
commentaren verwerkt!
29/10/2015
communicatie met Benjamin Bertels (zie 28/10):
Dag Nils,
Eerst en vooral zou ik zoeken naar analyses van bepaalde werken waarvan je weet dat ze
'orkestrale dimensies' hebben. In goede analyses wordt automatisch verwezen naar deze
dimensie. Je gaat niet echt verhandelingen vinden die expliciet over dit onderwerp gaan,
daarvoor is deze 'denkwijze' nog niet intensief genoeg beschreven. Het is aan jou om
hierover bevindingen op papier te zetten tijdens een exploratief onderzoek. Er zijn
voorlopig weinig 'vaststellingen' die je uit één of ander boek kan destilleren.
Enkele werken waar je best micro-/meso-analyses van leest/maakt:
Bach Engelse Suite in g, Prelude
Bach Kunst der Fuge (voor welke bezetting is dit geschreven? het feit dat er getwijfeld
wordt, zegt al veel...)
Beethoven Hammerklavier (doet dadelijk denken aan een opening van een symfonie, ook
de onlogische stemvoering vanuit pianoperspectief blijkt logischer te worden als je
orkestraal denkt)
Schubert Sonate D 960, eerste beweging (mijn thesis, bib Lemmens), eerder een
kamermuzikale dimensie..tweede beweging lijkt echt op een strijkkwintet (zie Strijkkwintet
in C, D 956) Derde beweging, voornamelijk het Trio is geïnspireerd op de bezetting van een
strijkkwartet. Bij mijn thesis zit een geluidsfragment, vergelijk zelf maar ;)
Schubert Sonate D 959, Eerste beweging, opening: duidelijk symfonisch geïnspireerd.
Andantino: kamermuziek. Scherzo: kamermuziek. Vierde beweging is in mijn ogen te
pianistiek geschreven (check vingerzettingen) om te arrangeren.
Brahms Sonate 3 in f, Op 5 (Qua omvang is dit echt een symfonie voor piano solo. Een
micro-analyse maken van dit werk laat je duidelijk zien dat Brahms bepaalde keuzes maakt
die de 'orkestrale dimensie' bevorderen)
Ravel Gaspard de la Nuit (In het algemeen zou ik veel proberen te leren van Ravel en
Debussy. Ravel was een meester in orkestratie/arrangeren etc. In dit werk zie je vooral hoe
intelligent hij kan schrijven voor piano en hoe hij de piano gebruikt als transparant middel
om klankstapelingen te maken. Check zeker ook
dit: https://www.youtube.com/watch?v=g3fUghOheNk )
Prokofiev Sonata 8 (hoewel analyses meestal enkel gaan over de complexiteit van het werk
en niet over klankkleuren, laat staan binnen een orkestrale/kamermuzikale dimensie) Ik ben

er wel van overtuigd dat door het contrapuntisch gehalte van dit werk, een orkestratie zéker
niet ondenkbaar is.
Deze lijst kan oneindig lang worden, maar dit zijn enkele werken die onmiddellijk bij me
opkomen.
Dit moet je zeker lezen:
https://books.google.be/books/about/Interpreting_Musical_Gestures_Topics_and.html?id=
MfVZQTfYSbMC&redir_esc=y
Dit is interessant om te weten wat Beethoven, Mozart of Schubert bedoelden met bepaalde
microscopische stijlfiguren. Wat is de achterliggende betekenis? Dat leer je uit dit boek.
Het is dan aan jou om te zoeken achter een instrumentencombinatie om die gedachtegang
van Beethoven/Mozart/Schubert goed weer te geven. Kan inspirerend zijn, maar heeft niet
rechtstreeks iets met je thesis te maken.

Ik zou ook zeker contact opnemen met Katia Veekmans. Zij deed een doctoraat in Brussel
binnen dit onderzoeksgebied. Ze betrok ook het bio-metrische aspect bij haar onderzoek.
Dat is niet wat je zoekt, maar het kan je sterk op weg helpen.
Ik hoop dat ik je wat heb kunnen helpen. Als je wil kunnen we eens een gesprek hebben
hierover, in mailverkeer gaat veel verloren.
Wat me nu net te binnen schiet: het vergt van een pianist meer subtiliteit dan van een
organist, lijkt me. Een organist heeft registers en dus automatisch duidelijke klankkleuren
die hij kan stapelen. Een pianist heeft één intrinsieke instrumentale klankkleur.
Groeten,
Benjamin
Op 28 oktober 2015 22:07 schreef Nils Hellemans <nils.hellemans@hotmail.com>:
dag Benjamin,
even ter herinnering voor bronnen / namen / verhandelingen over het orkestrerend piano
spelen.
Ik was eerst begonnen met vergelijking van de zgn. speeltechniek toucher, maar dat werd
te uitgebreid.
Daar heb ik ondertussen wel wat interessante boeken en teksten van gevonden /
geschreven.
Alleszins bedankt he,
en veel succes met je doctoraat!
Groetjes Nils

4/11/2015
ingeving: interview met Ludger Lohmann
15/11/2015
verdediging Ars Organi
16/11/2015
ingeving: surfen vs. snowboarden
23/11/2015
thesis enkele dagen geleden doorgestuurd en vandaag opmerkingen/wijziging teruggekregen van Jan
De Vuyst, alsook met deze tips via e-mail:
Probeer jezelf niet te veel te herhalen in de tekst. Probeer je ook niet te verliezen in de details. Vertel
enkel wat voor je thema echt van belang is. Met de rest kan je later nog aan de slag gaan. Nu verdrinkt
de lezer in de informatie en verliest hij jouw focus soms uit het oog. Ik zou daarom de pagina’s vanaf
Beethoven in bijlage voegen en in de tekst enkel een korte samenvatting ervan opnemen. (zie opmerking
op die bladzijde).
Uit respect voor je werk heb ik zelf geen schrappingen gemaakt, al kan je nogal wat passages naar mijn
gevoel supprimeren.
Ik heb ook nogal wat grammaticale of taaleigen wijzigingen aangebracht. Je kan ze alle checken, want
“wijzigingen” staan nog aangeduid.
Probeer systematisch je bronnen in de tekst toe te voegen. Dat doe je tussen ronde haken (Peeters, F.,
1959). Als dat nodig is met een bladzijdeaanduiding: (Monnikendam, M., 1966, p.104). De volledige
referentie staat in je referentielijst achteraan de thesis.

28/11/2015
opmerkingen en tips Jan de Vuyst verwerken
TIP:
http://hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/interview/
(datum)
aan vragen interview werken
nieuwe opmerkingen gesprek 30/11/2015 academische begeleider Jan De Vuyst:
interview 1 2 3 4 5 6 (helemaal niet naar evident)
• structuur vooronderzoek
1)
leerboeken
verhaal van Lemmens
2)
uitvoerders
3)
eigen ervaring in opleiding
4)
mijn docenten + eventuele andere docenten
5)
componisten?
• theorie van eerste orde: weg met bronnen, weg met boeken = WAT HEB GELEERD? de toetsen
vragen, ook twijfelend
theorie va tweede orde: dezelfde tekst met met verfijning bij nuances, “mijn veronderstelling
wordt bevestigd…”, “iedereen is het eens”
• focusonderzoek
• interview tegenargumenten: ook enkel pianisten / enkel organisten //// medestudenten?
• Els Biesemans, nog vrouwen?
• vragen: bij wie gestudeerd? na 5 / 10 minuten kritische vragen, op het einde smooth vragen
“sandwich”
ja-neevraag als start
kritische vragen: scherpe vragen, waar ikzelf aan twijfel (soms)
‘bent u het eens met deze zin?’
• in mijn voorbereidend werk heb ik casussen proberen te maken maar ik heb me moeten
focussen… in bijlage vermeld ik…
• conclusie: combinatiedrang?! ik leer uit mezelf…
• gestelde vragen hun antwoord:
opmerking 11: bron van een partituur, hoe?
opmerking 18: bron = Bart Naessens, APRIL 2014
opmerking 19: zo specifiek?
opmerking 52/55/56/59/63/64: bronnen komen uit partituur, met eigen inbreng/interpretatie, wat
dan?
opmerking 103/106: ik bestudeer de verschillende traités
encyclopedieën ook in literatuurlijst?
JA, tertiaire bron
bronnen van partituren? (bv. Franck, JAAR?, MATEN?)
vooronderzoek vs. onderzoek vs. resultaten
componisten = naast biografie, plaatsing rond deelvragen ook al wat onderzoek…
+ KILL MY DARLINGS: enkel César Franck overlaten en de rest als bijlages… Jammer maar helaas!

4/12/2015
opmerkingen 28/11/2015 verwerken
+ ingeving: interview met Irene Russo?
6/12/2015
fragment Brahms sonate 3 in f (op. 5) in partituur gevonden: quasi pizzicato
7/12/2015
favorieten muzikanten inschrijven, naast uitvoerders ook dirigenten…
9/12/2015
vragen interview verstuurd naar Jan De Vuyst, reactie:
Beste Nils
Je vragen bieden inderdaad veel stof tot argumentatie. Misschien enkel de volgorde en de hoeveelheid
nog even overwegen… Ik heb bij de vragen ook nog wat kleinere opmerkingen gezet in het blauw…
Ik zou als structuur overwegen
1.
Identificerende vragen (in het bijzonder naar opleiding en uitvoeringservaring) probeer precies te
weten hoe lang en op welk niveau de formele opleiding (vanaf hoger onderwijs) was en hoe belangrijk en
hoe lang de concertpraktijk. Laat hen even spreken over hun concertpraktijk vandaag. Combineren ze
de facto en op welk niveau?
2.
Eerste vragen: probeer de geïnterviewde niet meteen scherp in één richting (het combineren) te
duwen; laat nog mogelijkheden in twee richtingen open - misschien een eenvoudige openingsvraag als:
Welke bijkomende vaardigheden heb je nodig om als pianist een goed organist te worden? Welke
bijkomende vaardigheden heb je nodig om als organist een goed pianist te worden?
3.
Middenstuk: hier horen de scherpste, confronterende vragen thuis; de toetsingsvragen.
Vanzelfsprekend scherp in beide richtingen; pro en contra combineren
4.
Laatste vragen: weer tot aangename vragen overgaan, genre: welke goede raad zou u een begaafd
klavierist meegeven bij de start van zijn opleiding op niveau hoger onderwijs: combineer of specialiseer?
Welk type student zou u de raad geven om te combineren? Welk type student zou u de raad geven om te
specialiseren?
Probeer het interview eerst nog eens uit (bv bij een combinerende vriend(in)). Neem dat op en luister er
eens naar… En stuur dan de final draft bij.
Hoe lang duurt het? Ik zou mikken op een half uur, maximum een uur voor een gemiddeld prater. Je
hebt nu nog relatief veel vragen… Kies voor de vragen die volgens jou het meest inzicht kunnen
opleveren. In der Beschränkung, weet je wel…
10/12/2015
citaat gevonden van J. Brahms: “ga muziek van J. S. Bach studeren, daar zal je alles in terug vinden”
(gevonden op CD van Deutsche Grammophon)
+ tips vragen interview nog verwerken!!!
12/12/2015
vragen interview aangepast
13/12/2015
voorbereiding interview + vragen naar Ludger Lohmann verstuurd, in afwachting op de antwoorden

16/12/2015
interview met Els Biesemans
20/12/2015
voorwoord en abstracten geschreven
21/12/2015
inleiding geschreven
abstract op taalfouten laten nakijken
samenvatting beginnen schrijven
29/12/2015
bespreking met promotor (Luc Ponet):
• taalkundige correctheid nakijken van ‘toucher’
• onderzoeksvraag aanpassen: periode “romantiek “is niet helemaal correct
• naam: kann. Jozef Joris directeur-emeritus van het Lemmensinstituut (1962 - 1988)
• ik-vorm vermijden
• juiste benaming Luc Ponet: drs. Luc Ponet
• 2.2: verschillende delen naar 2.1 (bv. Flor Peeters)
• alinea “soortgelijk onderzoek” houdt geen steek meer, uit de hand gelopen alinea (veel delen
moeten naar 3.1.2)
• nieuwe boeken!!! (reeds in lijst gezet)
• opzoeken: thesis Luc Ponet (versie 2001) - omtrent pedaalspel bij orgel
BELANGRIJK:
1. ordenen
3. César Franck + Ars Organi: uitdiepen
4. conclusies en parallelle voorbeelden om hypotheses te versterken samenbrengen
5. belangrijke invloed Jacques-Nicolas Lemmens uitzoeken!
30/12/2015
verwerken tips promotor 29/12,
nog doen:
• nieuwe boeken!!!
• thesis LP: locatie gevonden in LUCA bib, asap gaan halen
• César Franck + Ars Organi: uitdiepen
• belangrijke invloed Jacques-Nicolas Lemmens uitzoeken
31/12/2015
overige tips LP verwerkt
4/1/2016
gesprek LP op school over structuur en verder onderzoek
+ verwerken tips
5/1/2016
thesis LP - plaats geven in thesis

6/1/2016
gevonden i.v.m. ontwikkeling pedaalspel:
• Kindermann
• Kerll
• Muffat
• Knecht
gevonden i.v.m. ontwikkeling orgel onder invloed van pedaalspel of omgekeerd:
• Arp Schnitger
• Silbermann
boeken: Frotscher, G. (1959). Geschichte des orgelspiels - teil 1 & 2. Leipzich: Merseburger
- uitzoeken over evolutie pedaaldisposities tijdens barok
- teenpedaal vs hak-punt pedaal
‘uitvinder pedaal’: J. Chr. Kittel, Lodewijk Van Vaelbeek
6/1/2016
afspraak promotor,
verwerken tips en opzoekingswerk 5/1/2015 + verwerken informatie uit nieuwe boeken LP
7/1/2016
interview Peter Jeurissen + verwerken in thesis
10/1/2016
interview Ludger Lohmann + verwerken in thesis
(uitgeschreven interview)
11/1/2016
interview Hannes Minnaar + verwerken in thesis
(ook uitgeschreven interview)
*geen antwoord gekregen voor een interview: Jos Van Immerseel
20/1/2016
scriptie nagelezen door academische begeleider
22/1/2016
verwerken tips Jan De Vuyst
Engels abstract naar Koben Sprengers gemaild
26/1/2016
interview Bart Naessens + verwerken in thesis
thesis doorsturen naar Bart Naessens, hij is bereid eens door te lezen
9/3/2016
Bart Naessens heeft thesis met suggesties/verbeteringen teruggestuurd.
10/3/2016
suggesties/verbeteringen van Bart Naessens verwerken + zie mail + nakijken op dubbele spaties
thesis naar Jan De Vuyst gestuurd voor finale redactie
11/3/2016
laatste opmerkingen ontvangen van Jan De Vuyst
deze verwerken; thesis is af - enkel nog literatuurlijst, logboek en bijlages bijvoegen

OMSLAG

In deze verhandeling ben ik op zoek gegaan naar evidentie die aantoont dat de combinatie
van piano en orgel studeren een voordeel is in de vorming van een musicus. Omdat ikzelf
piano en orgel studeer en me diezelfde onderzoeksvraag stelde, vond ik het enorm interessant
om hierover een verhandeling te schrijven.
Ik ben er ondertussen van overtuigd, dankzij een uitgebreid vooronderzoek uit en in traités,
handboeken en advies van mijn hoofdvakdocenten drs. Luc Ponet en dhr. Jan Vermeulen.
Mijn eigenlijke doelstelling is om –de lezer te overtuigen een soortgelijke combinatie aan te
gaan. Ik tracht met deze verhandeling genoeg goede argumenten weer te geven dat het
combineren van piano en orgel alles behalve een slechte keuze is.
Vaardigheden zoals luisteren, ‘ergonomische’ techniek en voordelen zoals vlotter zichtlezen,
meer polyfone kennis en ervaring, bredere repertoirekennis, … zijn van het combineren
allemaal logische gevolgen. Het is me dan ook zeker niet ontgaan dat in de barokke stijlperiode
muziek werd gecomponeerd voor ‘klavier’, wat een interessant gegeven is want klaviermuziek
is een enorm ruime benaming. Welk specifiek klavierinstrument de componist voor ogen had
werd zonder enige indicatie overgelaten aan de keuze van de uitvoerder. Men ging er
hoogstwaarschijnlijk van uit dat de uitvoerder zelf die keuze wilde maken, omdat ook niet
iedereen dezelfde instrumenten ter beschikking had.
Als men terugkijkt naar vroeger was het combineren van verschillende instrumenten lang niet
zo vreemd. Vele groten der aarde hebben het ons voorgedaan. De kunst van het orgelspel,
pianospel, klavecimbel of viool was bijna alledaags. Denk maar terug aan J. S. Bach, J. Brahms,
F. Mendelssohn Bartholdy, W. A. Mozart en nog vele anderen.
Tegenwoordig is een brede kennis van vele verschillende dingen in onze maatschappij minder
voorkomend, dat is omdat er meer er meer gespecialiseerd wordt binnen de ondertussen
opgebouwde kennispiramide, we kunnen zelfs spreken van hyperspecialisatie.
Hieruit vloeiden tijdens het proces van het maken van deze verhandeling de volgende twee
deelvragen:
1) Welke verschillen zijn er op vlak van het toucher (op orgel en piano) tijdens het
musiceren op instrumenten die tegenwoordig beschikbaar zijn? Zorgt die keuze
van het instrumentarium binnen het toucher voor verschillen of restricties na
deze vergelijkende, artistieke studie?
2) Is de imaginaire klankenwereld van iemand die beide instrumenten speelt
groter dan iemand die dat niet doet? Hebben pianisten/organisten meer
imaginaire mogelijkheden / klankkleuren door de combinatie? Proberen ze
vaker dan andere hun instrumenten als een ‘orkest’ te laten klinken?
Met behulp van een interview heb ik ervaringen en informatie van anderen, musici met reeds
grote naam en faam in de muziekwereld kunnen ontvangen en verwerken die samen met
gerenommeerde leerboeken over het piano- en orgelspel mijn uitspraken staven.

